
                                  

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

8 сесія 8 скликання 

 

від 17 липня  2017                                                                                                            №356 

Про затвердження статуту комунальної установи 
Баранівський центр первинної медико-санітарної 
допомоги Баранівської міської ради 
 

 
Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 4 ст. 

8 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» Закону України 
«Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 
формувань»,  враховуючи рекомендації постійних комісій, міська рада   

 
ВИРІШИЛА:   

 
1. Змінити повне найменування юридичної особи з комунальна установа 

«Баранівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Баранівської районної ради на  
комунальна установа «Баранівський центр первинної медико-санітарної допомоги» 
Баранівської міської ради. 

2. Внести зміни  до статуту  комунальної установи «Баранівський центр первинної 
медико-санітарної допомоги» Баранівської міської ради  та затвердити його в новій редакції 
(додаток 1). 

3. Затвердити структуру  комунальної установи «Баранівський центр первинної 
медико-санітарної допомоги»  Баранівської міської ради станом на  01.07.2017р.  ( додаток 2) 

4. Затвердити структуру  комунальної установи «Баранівський центр первинної 
медико-санітарної допомоги»  Баранівської міської ради станом на 01.08.2017р.(додаток 3) 

5. Уповноважити першого заступника міського голови Кокітко Н.В. провести 
державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, які  знаходяться в Єдиному  
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
прав людини, законності, депутатської діяльності і етики (Підгурський М.П.) та на комісію з 
питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту 
населення (Пашкевич А.А.).   

 
 
 

Міський голова                                                   А.О. Душко  
 
 
 
 
 



 
Додаток 1 

до рішення Баранівської міської ради 
№356 від 17.07.2017 р. 
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Баранівської міської ради 
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Комунальна установа «Баранівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Баранівської 

міської  ради (далі - Центр) є  неприбутковою комунальною установою охорони здоров'я Баранівської 

міської ради, що надає первинну медико-санітарну допомогу (далі - ПМСД) населенню Баранівської 

об’єднаної територіальної громади та громадам з якими укладено договори про надання трансфертів з 

інших бюджетів, далі - населення. 

1.2. Центр створений  рішенням сесії Баранівської районної ради від 26 грудня 2012 р. № 323 та 

переданий у власність Баранівської міської  ради відповідно до рішення 11 сесії  Баранівської районної 

ради 7 скликання №257 від 17.03.2017 року зі змінами відповідно до рішення 12 сесії Баранівської 

районної ради  7 скликання № 283 від 19.05.2017 року. 

Прийнятий у власність Баранівської міської  ради відповідно до рішення 4 сесії Баранівської міської  

ради  8-го скликання від 28.03.2017 року № 168 зі змінами відповідно до рішення 6 сесії  Баранівської 

міської ради 8 скликання № 248 від 05.05.2017 року. 

1.3. Структура Центру затверджується рішенням сесії Баранівської міської ради. 

Власником та органом управління Центру є Баранівська міська рада, далі - уповноважений орган  

управління. 

1.4. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами 

Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також актами 

уповноваженого органу управління та іншими нормативно-правовими актами і цим Статутом. 
2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ 

2.1.Найменування: 
- повне українською мовою: Комунальна установа  «Баранівський  центр первинної медико-санітарної 
допомоги» Баранівської міської ради. 
- скорочене  українською мовою: КУ «Баранівський центр ПМСД». 

2.2. Місцезнаходження: Україна , 12701 , Житомирська область,  

м. Баранівка, вул. Звягельська, 66. 
3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ 

3.1. Центр створений з метою реалізації державної політики у сфері 
охорони здоров'я, а саме: 
- забезпечення населення доступною, своєчасною, якісною та ефективною первинною медико-
санітарною допомогою; 
-  забезпечення керованості та безперервності медичної допомоги. 
3.2. Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Центру є: 
- організаційно-методичне   керівництво   та   координація   діяльності 
структурних підрозділів Центру з питань  надання населенню доступної, своєчасної, якісної та 
ефективної первинної медико-санітарної допомоги;  
- організація надання первинної медико-санітарної допомоги, у тому числі невідкладної, у визначеному 
законодавством порядку; 
-  проведення профілактичних щеплень; 
- забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря, що надає первинну медико-санітарну допомогу 
(лікаря загальної практики – сімейного лікаря, дільничного терапевта, дільничного педіатра), у 
визначеному законодавством порядку; 

- планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів та 

диспансеризації населення; 

- забезпечення дотримання наступності та послідовності у наданні медичних послуг населенню із 

закладами охорони здоров'я та установами, що надають вторинну (спеціалізовану), третинну 

(високоспеціалізовану) та екстрену медичну допомогу (медичний маршрут пацієнта); 



- організація відбору та спрямування хворих на консультацію та лікування до закладів охорони 

здоров'я та установ, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) 

медичну допомогу, а також відбору хворих на санаторне-курортне лікування та реабілітацію у 

визначеному законодавством порядку; 

- забезпечення дотримання стандартів та уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги; 

- впровадження нових форм та методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації 

захворювань та станів; 

- організація стаціонарозамінних форм надання медичної допомоги; 

- проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків 

непрацездатності; 

- направлення на МСЕК осіб із стійкою втратою працездатності; 

- участь у проведенні інформаційної та освітньо-роз'яснювальної роботи серед населення щодо 

формування здорового способу життя; 

- організація пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному законодавством 

порядку; 

- проведення заходів з попередження і своєчасного виявлення захворювань, зменшення рівня 

ускладнень, інвалідності та смертності населення, в першу чергу від попереджувальних захворювань та 

станів; 

- координація впровадження та контроль за виконанням місцевих програм та заходів з питань 

удосконалення надання первинної медико-санітарної допомоги; 

- визначення проблемних питань надання первинної медико-санітарної допомоги та шляхів їх 

вирішення; 

-  розробка планів розвитку первинної медико-санітарної допомоги; 

- проведення спільно з управлінням Держпродспоживслужби у Баранівському районі профілактичних 

та протиепідемічних заходів; 

- визначення потреби структурних підрозділів Центру та населення у лікарських засобах, виробах 

медичного призначення, медичному обладнанні та транспортних засобах для забезпечення населення 

доступною, своєчасною та якісною медичною допомогою; 

-  моніторинг забезпечення та раціональне використання лікарських засобів, виробів медичного 

призначення, медичного обладнання та транспортних засобів; 

- моніторинг виконання та фінансового забезпечення державних соціальних нормативів із 

забезпечення населення первинною медико-санітарною допомогою; 

- вивчення, аналіз і прогнозування показників стану здоров'я населення та участь у розробці заходів, 

спрямованих на збереження і покращення здоров'я населення; 

- забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Центру; 

- медична практика;  

- зберігання, перевезення, придбання, пересилання,    використання, відпуск, знищення наркотичних 

засобів, психотропних речовин і прекурсорів; 

- інші функції, що випливають з покладених на Центр завдань. 

3.3. Центр може бути клінічною базою вищих медичних навчальних закладів усіх рівнів акредитації та 

закладів післядипломної освіти. 
4. ПРАВОВИЙ СТАТУС 

4.1.  Центр є юридичною особою публічного права. 
4.2. Центр ПМСД  є неприбутковою установою та відповідно  не є платником податку на прибуток 
підприємств відповідно до положень податкового законодавства України. Доходи прибутку 
неприбуткової установи  використовуються виключно для фінансування видатків на утримання 
установи, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності визначених її установчими 
документами. 



4.3. Центр користується закріпленим за ним комунальним майном на праві оперативного управління. 

4.4. Центр здійснює господарську діяльність. 

4.5. Збитки, завдані Центру внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів 

місцевого самоврядування, які було визнано судом неконституційними або недійсними, підлягають 

відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду. 

4.6. Для здійснення господарської діяльності Центр залучає і використовує матеріально-технічні, 

фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством. 

4.7. Центр має самостійний баланс, рахунки в Державному казначействі України, установах 

банків, у тому числі (в іноземній валюті), круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, а також 

бланки з власними реквізитами. 

4.8. Держава та уповноважений орган управління не відповідають за зобов'язаннями Центру, а Центр 

не відповідає за зобов'язаннями держави та уповноваженого органу управління, окрім випадків 

передбачених законодавством. 

4.9. Центр має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, 

бути особою, яка бере участь у справі, що розглядається в судах України, міжнародних та третейських 

судах. 
5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ. 

5.1. Центр має право: 

5.1.1. Звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до центральних та місцевих органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від 

форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для 

виконання покладених на Центр завдань. 

5.1.2. Укладати господарські угоди з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм 

власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до законодавства. 

5.1.З. Здійснювати співробітництво з іноземними організаціями відповідно до законодавства. 

5.1.4. Здійснювати власне будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт основних 

фондів у визначеному законодавством порядку. 

5.1.5. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх, статутних завдань у 

визначеному законодавством порядку. 

5.1.6. Здійснювати інші права, що не суперечать чинному законодавству. 

5.2. Центр: 

5.2.1. Здійснює оперативну діяльність по матеріально-технічному забезпеченню своєї роботи; 

5.2.2. Придбуває матеріальні ресурси у підприємств, організацій та установ незалежно від форм 

власності, а також у фізичних осіб; 

5.2.3. Створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства 

про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування; 

5.2.4. Забезпечує організацію ведення бухгалтерського обліку, веде фінансову та статистичну 

звітність згідно з законодавством. 

6. УПРАВЛІННЯ. 

6.1. Управління Центром здійснюється відповідно до цього Статуту на основі поєднання прав 

уповноваженого органу управління щодо господарського використання комунального майна і участі в 

управлінні трудового колективу. 

6.2. Поточне керівництво діяльності Центру здійснює головний лікар, який призначається на посаду та 

звільняється з посади уповноваженим органом управління на умовах контракту. Строк найму, права, 

обов'язки і відповідальність головного лікаря, умови його матеріального забезпечення, інші умови 

найму визначаються контрактом. 

6.3. Головного лікаря Центру може бути звільнено достроково на передбачених контрактом підставах 



відповідно до законодавства. 

6.4. Головний лікар Центру: 

6.4.1. Безпосередньо підпорядковується уповноваженому органу управління та несе персональну 

відповідальність за виконання покладених на Центр завдань і здійснення ним своїх функцій. 

6.4.2. Діє без довіреності від імені Центру, представляє його інтереси в органах державної влади і 

органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та 

громадянами, формує 

адміністрацію Центру і вирішує питання діяльності Центру у межах та у визначеному законодавством 

та статутом порядку. 

6.4.3. Розпоряджається коштами та майном відповідно до 

законодавства та цього Статуту. 

6.4.4. Укладає договори (у тому числі щодо надання первинної 

медико-санітарної допомоги), видає довіреності, відкриває рахунки в органах 

Держказначейства, в установах банків в установленому порядку. 

6.4.5. У межах компетенції видає накази та інші розпорядчі акти, дає вказівки, обов'язкові для всіх 

підрозділів та працівників Центру. 

6.4.6. Підписує та подає на затвердження до уповноваженого органу управління Статут, проекти змін 

до Статуту. 

6.4.7. 3а погодженням з Органом управління призначає своїх заступників та розподіляє обов'язки між 

ними. 

6.4.8. Визначає організаційну структуру Центру, граничну чисельність працівників, штатний розпис 

та подає їх на затвердження до уповноваженого органу управління. 

6.4.9. Затверджує положення про структурні підрозділи Центру за поданням керівників цих 

підрозділів за погодженням Органу управління. 

6.4.10. Призначає на посади та звільняє керівників структурних 

6.4.11. Встановлює працівникам розміри премій, винагород, надбавок і доплат на передбачених 

колективним договором та законодавством умовах. 

6.4.12. Укладає колективний договір з працівниками від імені уповноваженого органу управління. 

6.4.13. Вирішує інші питання діяльності Центру у відповідності із законодавством. 

6.5. Головний лікар Центру, його заступники та керівники структурних підрозділів є офіційними 

представниками Центру, діють в межах своїх повноважень та представляють інтереси Центру в 

органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, установах та організаціях, а також у 

взаємовідносинах з організаціями та фізичними особами, у тому числі іноземними, відповідно до 

наданих їм повноважень. 

6.6. Головний лікар Центру, його заступники та керівники підрозділів у межах своїх повноважень 

здійснюють оперативне керівництво Центром та його підрозділами. 

6.7. Головний лікар Центру та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання 

порядку ведення і достовірність фінансового обліку та статистичної звітності у встановленому 

законодавством порядку. 

7. ПРИМІРНА СТРУКТУРА. 

7. 1 Структурними підрозділами Центру є:  

7.1.1. Адміністративно-управлінський підрозділ. 

7.1.2. Допоміжні підрозділи, у тому числі господарчі. 

7.1.3. Лікувально-профілактичні підрозділи (лікарські амбулаторії, фельдшерсько-акушерські пункти, 

фельдшерські пункти, медичні пункти). (згідно додатку). 

7.2. Порядок внутрішньої організації структурних підрозділів Центру затверджуються керівником 

Центру. 



7.3. Штати Центру встановлюються у визначеному порядку.  
8. МАЙНО ТА ФІНАНСУВАННЯ. 

8.1. Майно Центру становлять необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також 

інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Центру. 

8.2. Майно Центру є комунальною власністю і закріплюється за ним на праві оперативного 

управління. Здійснюючи право оперативного управління, Центр користується та розпоряджається 

майном відповідно до законодавства. 

Усі питання, які стосуються відмови від права на земельну ділянку, що знаходиться на балансі Центру 

або її  відчуження, вирішуються виключно Уповноваженим органом управління. 

8.3. Джерелами формування майна Центру є: 

8.3.1. Кошти місцевого бюджету. 

8.3.2. Власні надходження Центру: 

- від господарської та/або виробничої діяльності;  - за оренду майна;  

- від реалізації майна; 

8.3.3. Інші власні надходження Центру. 

8.3.4. Благодійні внески, гранти, дарунки, всі види добровільної та безоплатної допомоги, внески від 

спонсорів та меценатів. 

8.3.5. Надходження коштів на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку 

регіонів. 

8.3.6. Інші джерела не заборонені законодавством. 

8.4. Центр має право: 

передавати з балансу на баланс матеріальні цінності між своїми структурними підрозділами, у тому 

числі філіями та відділеннями, а також здавати в оренду юридичним та фізичним особам закріплене за 

ним майно згідно  із законодавством та за погодженням з уповноваженим органом управління за 

погодженням з уповноваженим органом управління реалізувати застаріле обладнання, прилади, 

апаратуру та використовувати кошти від реалізації вказаного майна на оновлення матеріально-технічної 

бази Центру у визначеному законодавством порядку. 

8.5. Структура, штатний розпис та кошторис Центру затверджуються уповноваженим органом 

управління за поданням керівника Закладу. 

8.6. Фінансування Центру; 

фінансування діяльності Центру здійснюється  у встановленому порядку за рахунок місцевого 

бюджету, а також інших джерел, не заборонених законодавством України; 
 перевірка та ревізія порядку використання майна, господарської та фінансової діяльності 
Центру здійснюється відповідним органом та уповноваженим органом у визначеному законодавством 
порядку. 

8.7. Центр самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський облік, веде статистичну, бухгалтерську та 

медичну звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами 

діяльності Центру у визначеному законодавством порядку. 

Керівництво Центру несе відповідальність перед уповноваженим органом управління та перед іншими 

органами за достовірність та своєчасність подання фінансової, статистичної та іншої звітності. 
8.8. Отримані доходи (прибутки) або їх частини не розподіляються серед власників (учасників), членів 
установи, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів 
органів управління та інших пов’язаних з них осіб. 
8.9. У разі припинення юридичної особи  (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або 
перетворення) передбачається передача активів одній або декільком неприбутковим установам 
(організацій) відповідно до виду чи зарахування до  доходу бюджетів. 

9. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ. 



9.1. Працівники Центру мають право брати участь в управлінні Центром через загальні збори 

(конференції), ради трудових колективів, професійні спілки, які діють у трудовому колективі, інші 

органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення 

роботи Центру, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування. 

 Представники первинної профспілкової організації, а у разі їх відсутності - вільно обрані 

працівниками представники, представляють інтереси працівників в органах управління Центру 

відповідно до законодавства. 

Центр зобов'язаний створювати умови, які б забезпечували участь працівників в його управлінні. 

9.2. Трудовий колектив Центру складається з усіх громадян, які своєю 

працею беруть  участь у його діяльності  на основі трудового  договору 

 (контракту,  угоди)  або   інших  форм,   що  регулюють  трудові  відносини працівника з Закладом. 

9.3. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь в управлінні 

Центром, не може обиратися головний лікар Центру. Повноваження цих органів визначаються 

законодавством. 

9.4. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Центру 

регулюються колективним договором. 

9.5. Право укладання колективного договору від імені уповноваженого  органу управління надається 

головному лікарю Центру, а від імені трудового     колективу - уповноваженому ним органу  Сторони   

колективного   договору   звітують   на   загальних   зборах колективу не менш ніж один раз на рік.                     

9.6. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров'я, гарантії обов'язкового медичного 

страхування працівників Центру та їх сімей, а також інші питання соціального розвитку вирішуються 

трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору. 
9.7. Джерелом коштів на оплату праці працівників Центру є кошти місцевого бюджету. 

Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови 

запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, 

компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і 

гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та Галузевою угодами. 

Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством 

мінімального розміру заробітної плати. 

Умови оплати праці та матеріального забезпечення головного лікаря Центру визначаються контрактом, 

укладеним із уповноваженим органом управління. 

9.8. Оплата праці працівників Центру здійснюється у першочерговому порядку. Усі інші платежі 

здійснюються Центром після виконання зобов'язань щодо оплати праці. 

9.9. Працівники Центру провадять свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору 

та посадових інструкцій згідно з законодавством. 
10. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ. 

10.1. Припинення діяльності Центру здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, 
поділу, перетворення) або ліквідації - за рішенням Уповноваженого органу управління, а у випадках, 
передбачених законом України, - за рішенням суду. 

10.2. У разі реорганізації Центру вся сукупність його прав та обов'язків переходить до його 

правонаступників. 

10.3. Ліквідація Центру здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється уповноваженим 

органом управління або за рішенням суду. 

10.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред'явлення вимог кредиторами, що 

не може бути меншим, ніж два місяці з дня публікації рішення про ліквідацію, визначаються органом, 

який прийняв рішення про ліквідацію Центру. 

10.5. Ліквідаційна комісія розміщує у друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються 



відомості про державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється, повідомлення про припинення 

юридичної особи та про порядок і строк  заявлення кредиторами вимог до неї, а наявних (відомих) 

кредиторів повідомляє особисто в письмовій формі у визначені законодавством строки. 

Одночасно ліквідаційна комісія вживає усіх необхідних заходів зі стягнення дебіторської 

заборгованості Центру та виявлення кредиторів з письмовим повідомленням кожного з них про 

ліквідацію Центру. 

10.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління 

Центром. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Центру і розраховується з кредиторами, складає 

ліквідаційний баланс та подає його уповноваженому органу управління або органу, який призначив 

ліквідаційні комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені в 

установленому законодавством порядку. 
 Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Центру, що ліквідується. 
10.7. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до 
законодавства. 
10.8. Працівникам Центру, які звільняються у зв'язку з його реорганізацією чи ліквідацією, 
гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю. 
10.9. Центр є таким, що припинився, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про 
державну реєстрацію припинення юридичної особи. 

 
 

11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 
11.1  У   всьому,   що   не  врегульовано   цим   Статутом   слід  керуватися  чинним законодавством 
України. 
11.2 Цей Статут і всі зміни та доповнення до нього затверджуються рішенням сесії Баранівської 
міської ради та реєструються згідно чинного законодавства України. 
11.3 Цей Статут набирає чинності в дію з моменту його державної реєстрації відповідно до 
чинного законодавства України. 
 
 
Секретар ради                                                                         Ю.М. Оханський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

8 сесія 8 скликання 

 

від 17 липня  2017                                                                                                            №357 

Про укладення контракту з керівником  
комунальної установи «Баранівський центр 
первинної медико-санітарної 
допомоги» Баранівської міської ради 
 

Розглянувши заяву  Суса В.С. враховуючи  ч.3 ст. 21 Кодексу законів про працю 
України, «Типової форми контракту з керівником підприємства, що є у державній 
власності», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України № 597 від 02.08.1995 року, 
постановою Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 № 859 «Про умови і розмір оплати 
праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань 
державних підприємств» (зі змінами і доповненнями), керуючись ст. 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» враховуючи рекомендації постійних комісій , міська рада  

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити контракт укладений з головним лікарем комунальної установи 

Баранівський центр первинної медико-санітарної допомоги Баранівської міської ради Сусом 
Володимиром Сильвестровичем. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
прав людини, законності, депутатської діяльності і етики (Підгурський М.П.) та на комісію з 
питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту 
населення (Пашкевич А.А.).   

 

Міський голова                                                       А.О. Душко  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток №1  
  до рішення міської ради 

№ 357 від  17.07.17 р.  
 

КОНТРАКТ 
з головним лікарем  комунальної установи «Баранівський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Баранівської міської ради 
 
     м. Баранівка                                                                                      “01” липня 2017 р. 
 
          Баранівська міська рада, (далі -  Орган управління майном), в особі міського голови Душка 
Анатолія Олександровича, з однієї сторони, та громадянин Сус Володимир Сильвестрович  (далі - 
Керівник), з іншої сторони, уклали цей контракт про нижченаведене: 
          Сус Володимир Сильвестрович  призначається на посаду головного лікаря комунальної 
установи «Баранівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Баранівської міської ради  на 
строк дії цього контракту: з   01 липня 2017 року  по  30 червня 2022 року.  

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
1.1. За цим Контрактом Керівник зобов’язується безпосередньо і через адміністрацію установи 
охорони здоров’я ( далі - установа)  здійснювати поточне управління (керівництво) установою у тому 
числі  забезпечувати належний рівень медичного обслуговування населення, ефективну діяльність 
установи, раціональне використання і збереження закріпленого  за  установою майна, раціональний 
добір кадрів, а Орган управління майном зобов’язується створювати належні умови для  
матеріального забезпечення і організації праці Керівника. 
1.2. Керівник є повноважним представником установи під час реалізації повноважень, функцій, 
виконання завдань установи, передбачених законами  та  іншими нормативно-правовими актами і 
Статутом установи. 
1.3. Керівник підзвітний Органу управління майном у межах, установлених законодавством, 
Статутом  установи та цим Контрактом. 

2. ПРАВА  ТА  ОБОВ’ЯЗКИ  СТОРІН 
2.1. Керівник здійснює поточне (оперативне) керівництво установою, організовує її господарську, 
соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань, передбачених законодавством, 
Статутом установи  і цим контрактом. 
2.2. Керівник зобов’язується:  
1)  організувати роботу установи, щодо  забезпечення  належного  рівня медичного обслуговування 
населення відповідно до Статуту; 
2)   забезпечити  раціональний добір кадрів, створювати умови  для підвищення фахового і 
кваліфікаційного рівня  працівників згідно із затвердженим  в установленому порядку  штатним 
розписом; 
3) подавати в установленому порядку  Органові управління майном квартальну, річну та іншу 
звітність установи; 
4) забезпечувати ефективне використання та збереження закріпленого за установою  майна з метою 
належного виконання покладених на неї завдань, задоволення соціально-побутових потреб 
працівників установи; 
5) вживати заходи, щодо ефективного використання за призначенням, збереження та відновлення 
закріплених за установою на праві оперативного управління основних засобів; 
 6) забезпечувати дотримання в установі вимог чинного законодавства про охорону праці, санітарно-
гігієнічних та протипожежних норм і правил, створення належних умов праці; 
7) забезпечувати  раціональне та ефективне цільове використання коштів, що передбачені для 
утримання установи  та надання безоплатної медичної допомоги; 
8) вживати заходів, щодо своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати не рідше двох разів 
на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 днів та не пізніше  семи днів після закінчення 
періоду, за який здійснюється виплата та недопущення утворення заборгованості з заробітної плати; 
9) забезпечувати своєчасну та в повному обсязі сплату передбачених законодавством податків, зборів 
та інших обов’язкових платежів; 
10)  забезпечувати виконання планових показників діяльності установи; 



11) призначати на посаду та звільняти з посади своїх заступників і головного бухгалтера установи за 
погодженням з Органом  управління майном; 
12) подавати на затвердження Органові управління майном кошторис, план асигнувань загального 
фонду бюджету, штатний розпис та структуру установи; 
13) погоджувати з Органом управління майном свої відпустки, закордонні відрядження та 
відрядження в межах України, а також невідкладно інформувати Орган управління майном про свою 
тимчасову втрату працездатності; 
14) затверджувати за погодженням з Органом управління майном розподіл обов’язків  між своїми  
заступниками; 
15) забезпечувати проведення колективних переговорів, укладення  колективного договору  в 
порядку,  визначеному Законом України «Про колективні договори і угоди», визнання його вимог; 
16) укладати трудові договори з працівниками установи, керуючись законодавством про працю з 
урахуванням галузевих особливостей, передбачених статутом установи, генеральною та галузевими 
угодами, колективним  договором; 
17) вживати заходів, щодо створення у кожному структурному підрозділі і на кожному робочому 
місці умов праці відповідно до вимог нормативно-правових актів  і нормативних документів, а також 
забезпечувати додержання прав працівників, гарантованих  законодавством; 
18) укладати договори оренди, комерційної концесії, спільної діяльності, купівлі-продажу, кредитні 
договори на суму, що перевищує 100 тис. гривень, а також договори підряду на суму, що  перевищує   
1 млн. гривень, з письмової згоди  Органу управління майном; 
19) дотримуватися граничних сум витрат на придбання легкових автомобілів, меблів, іншого 
обладнання та устаткування, комп’ютерів, придбання і утримання мобільних телефонів, 
затверджених Кабінетом Міністрів України; 
20) відшкодовувати збитки завдані установі  з його вини, згідно із законодавством; 
21) затверджувати наказами установи положення про структурні підрозділи закладу, інші положення 
та порядки, що мають системний характер, зокрема: 
положення про щомісячне або щоквартальне  преміювання працівників за підсумками  роботи 
установи; 
порядок надходження і використання коштів, отриманих як благодійні внески, гранти та дарунки; 
порядок приймання, зберігання, відпуску та обліку лікарських засобів  та медичних виробів. 
22) забезпечувати дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку; 
23)  своєчасно і в повному обсязі виконувати нормативно – правові і розпорядчі акти Органу 
управління майном, видані  відповідно  до законодавства; 
24) затверджувати посадові інструкції  працівників установи; 
25) невідкладно інформувати Орган управління майном про участь установи  у судових процесах з 
фінансових та майнових питань. 
          У разі   невиконання обов’язків, визначених пунктом 5 цього контракту, Керівник подає 
Органові управління майном письмове пояснення. 
2.3. Керівник має право: 
1) діяти від імені установи, представляти її інтереси  на  підприємствах, в установах та організаціях; 
2) укладати від імені  установи правочини відповідно до законодавства; 
3) відкривати   рахунки в  органах Казначейства; 
4) розпоряджатися  коштами  установи  в межах обсягів та у порядку визначеному законодавством; 
5) застосовувати заходи заохочення та накладати на працівників  дисциплінарні стягнення відповідно 
до законодавства; 
6) видавати у межах своєї компетенції  накази та розпорядження  обов’язкові для всіх підрозділів та 
працівників  установи; 
7) визначати розмір заробітної плати працівників відповідно до законодавства  у межах бюджетних 
асигнувань згідно із затвердженим штатним розписом; 
8) вирішувати інші питання, що згідно із законодавством, актами  Органу управління майном, 
Статутом установи і цим Контрактом  належать до компетенції Керівника. 
2.4. Орган управління майном має право: 
1) вимагати від Керівника  подання дострокового звіту про його діяльність з управління установою та 
майном, закріпленим за установою, а також  про виконання цього контракту; 



2) звільняти  Керівника  з посади у разі закінчення  строку дії  цього контракту, достроково за 
вимогою Керівника, а також у випадку порушення Керівником вимог законодавства та умов  цього 
контракту; 
3) здійснювати контроль за діяльністю  установи, ефективністю використання бюджетних коштів  і 
збереження закріпленого за  установою майна. 
Орган управління майном здійснює контроль за виконанням Керівником своїх обов’язків, зазначених 
у  п.6 цього контракту. 
 2.5. Орган управління майном зобов’язується: 
1) сприяти створенню умов для функціонування установи; 
2) інформувати керівника про галузеву науково –техніку політику; 
3) подавати інформацію на запит Керівника у межах компетенції; 
4) забезпечувати установу  матеріально-технічними та фінансовими ресурсами для його 
функціонування; 
5) сприяти своєчасному підвищення кваліфікації Керівником. 
 2.6. Орган управління майном: 
1) затверджує кошторис, план асигнувань загального фонду бюджету, структуру та штатний розпис 
установи; 
2) погоджує призначення на посаду та звільнення з посади заступників Керівника, головного 
бухгалтера установи за поданням Керівника; 
3) погоджує Керівникові відпустку, закордонні відрядження та відрядження в межах Україні; 
4) погоджує розподіл обов’язків між заступниками Керівника за поданням Керівника; 
5) надає  за поданням Керівника письмову згоду на укладення договорів  оренди, надання послуг, 
комерційної концесії, спільної діяльності, купівлі-продажу, кредитні договори на суму, що перевищує 
100 тис. гривень, а також договори підряду на суму, що  перевищує               1 млн. гривень або 
вмотивовану відмову; 
6) у разі відсутності Керівника має право вирішувати питання щодо покладання виконання обов’язків 
Керівника. 
2.7. Керівник подає звіт про виконання цього контракту  не пізніше ніж за два місяці до закінчення 
строку його дії. 
2.8. Орган управління майном може надавати Керівникові інші  повноваження, якщо це передбачено  
актами законодавства. Надання повноважень у такому разі здійснюється шляхом  укладання 
додаткового договору.  

3. УМОВИ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  КЕРІВНИКА 
3.1. Умови оплати праці за тривалість основної та додаткових відпусток Керівника визначаються за 
згодою Сторін  та не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством. 
 За виконання обов’язків, передбачених цим Контрактом, Керівнику  нараховується заробітна плата  в 
межах фонду оплати  праці виходячи з установлених: 
- посадового окладу, визначеного за відповідним тарифним розрядом Єдиної тарифної сітки  та 
наказу МОЗ №308 /519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони 
здоров’я та  установ  соціального захисту населення» і на момент укладення контракту складає   
4540,00  гривень; 
- підвищень посадового окладу ( за наявність кваліфікаційної категорії, за роботу у шкідливих та 
важких умовах); 
- надбавок ( за вислугу років, високі досягнення у праці, почесне звання тощо); 
- доплат (за науковий ступінь); 
 - премії,  розміри якої залежать від особистого внеску  в загальні результати   роботи установи.  
Розмір премії  встановлюється відповідно до положення про преміювання за погодженням з Органом 
управління майном. 
 - допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу  під час надання    основної щорічної 
відпустки; 
 - матеріальної допомоги  у сумі не більше ніж один посадовий оклад  на рік,  крім матеріальної 
допомоги на поховання. 
3.2. Преміювання Керівника  встановлення йому надбавок  і доплат до посадового окладу, надання 
матеріальної допомоги здійснюються за рішенням Органу управління майном у разі відсутності 



заборгованості із заробітної плати працівникам установи, за спожиті комунальні послуги та з 
платежів до державного і місцевих бюджетів у межах затвердженого фонду оплати праці. 
3.3. У разі неналежного виконання умов цього контракту,  розмір премії  і матеріальної допомоги 
зменшуються або не  виплачуються. 
 
                    4.4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. РОЗВ’ЯЗАННЯ  СПОРІВ 
4.1. У разі невиконання чи неналежного виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, 
сторони несуть відповідальність згідно із законодавством та цим контрактом. 
4.2. Спори між сторонами розв’язуються  у  визначеному законодавством порядку законодавством. 
4.3. Орган управління майном  несе відповідальність та забезпечує відшкодування моральної і 
матеріальної шкоди, заподіяної Керівникові у разі дострокового розірвання цього контракту, 
проведеного з порушенням вимог трудового законодавства та цим контрактом. 
4.4. Керівник несе відповідальність за: 
1) неналежну  організацію бухгалтерського обліку з визначенням облікової політики та збереження 
оброблених документів, регістрів бухгалтерського обліку і звітності згідно із законодавством; 
2) недотримання вимог законодавства про працю та охорону праці у установі; 
3) невиконання статутних завдань  установи і умов цього контракту з вини Керівника. 

 
5. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І  ДОПОВНЕНЬ 

ДО КОНТРАКТУ ТА  ПРИПИНЕННЯ ЙОГО ДІЇ  
 

5.1. Внесення змін та доповнень до цього контракту здійснюється шляхом укладання додаткових 
договорів. 
5.2. Дія цього контракту припиняється: 
1)  із закінчення строку на який його укладено; 
2)  за згодою сторін; 
3)  з ініціативи Органу управління майном до закінчення строку дії цього контракту  у випадках 
передбачених статтями 40 і 41 Кодексу законів про працю України та цим контрактом; 
4) з інших підстав, передбачених законодавством та цим контрактом. 
5.3. Цей контракт може бути розірваний, а Керівник  звільнений з посади,  ініціативи Органу 
управління майном до закінчення строку дії контракту: 
1) у разі систематичного невиконання Керівником без поважних причин  умов та обов’язків, 
визначених цим контрактом; 
2) у разі одноразового грубого порушення Керівником  вимог законодавства чи обов’язків, 
передбачених  цим контрактом, внаслідок чого установі завдано значних  збитків; 
3) у разі невиконання закладом зобов’язань перед бюджетом та Пенсійним фондом України щодо 
сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів, а також зобов’язань щодо виплати заробітної 
плати працівникам чи недотримання графіка погашення заборгованості із заробітної плати з вини 
Керівника; 
4) у разі неподання  або несвоєчасного подання Органові управління майном на затвердження 
кошторису, плану асигнувань загального фонду бюджету та штатного розпису установи; 
5) у разі несплати реструктуризованої податкової заборгованості протягом трьох місяців з вини 
Керівника; 
6) за поданням службових осіб органів державного нагляду за охороною праці у разі систематичних 
порушень вимог  законодавства з питань охорони праці; 
7) у разі допущення зростання обсягів простроченої кредиторської заборгованості з вини Керівника; 
8) у разі неподання Органу управління майном квартального  та річної фінансової звітності; 
9) у разі здачі в оренду майна, закріпленого за установою, та укладення договорів комерційної 
концесії, спільної діяльності, купівлі-продажу, кредитних договорів підряду на суму, що перевищує 
1млн. гривень, без отримання письмової згоди Органу управління майном; 
10) у разі не дотримання  вимого фінансового та бюджетного законодавства, а також дій 
(бездіяльності) Керівника, що призвели до невиконання установлені строки законних вимог органів 
державного фінансового контролю; 



11) на вимогу виборного Органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) 
у разі порушення вимог  законодавства про працю та колективні договори і угоди, Закону України « 
Про професійні спілки їх права та гарантії діяльності». 
5.4. У разі дострокового припинення  дії цього контракту, з незалежних від Керівника причин 
зазначених і пункті 3 частини першої статті 36, пунктах1і 6 першої частини статті 40 Кодексу законів 
про працю України» встановлюються додаткові гарантії, компенсації та виплати, передбачені 
законодавством. 
5.5. За два місяці  до закінчення строку дії цього контракту  він може бути продовжений за згодою 
Сторін відповідно до законодавства. 
5.6. Якщо розірвання  цього контракту проводиться на підставах, установлених у ньому, але не 
передбачених законодавством, звільнення Керівника  з посади здійснюється  відповідно до пункту 8 
частини  першої статті 36 Кодексу законів про працю  України. 
 
                                6. СТРОК  ДІЇ ТА  ІНШІ УМОВИ КОНТРАКТУ 
6.1. Цей Контракт діє з “01” липня 2017 року до “30” червня 2022 року і набирає чинності з дня 
підписання  Сторонами. 
6.2. Якщо після закінчення  строку дії цього  контракту трудові  відносини  фактично тривають  і 
жодна  із Сторін  не вимагає їх припинення, дія цього контракту  вважається  продовженою на строк, 
на який його було укладено. 
6.3. Сторони вживають  заходів щодо дотримання конфіденційності умов цього контракту, крім 
визначених законом випадків. Сторони мають право інформувати  про умови цього контракту своїх 
радників,  довірених осіб, представників. 
6.4. Умови цього контракту  можуть бути змінені за Згодою Сторін  шляхом  укладення додаткового 
договору у письмовій формі. 
 

7. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ СТОРІН ТА ІНШІ ВІДОМОСТІ 
 
  Відомості про заклад: 
Найменування: Комунальна установа «Баранівський центр первинної медико-санітарної допомоги» 
Баранівської міської ради,  
Місцезнаходження: 12701, Житомирська обл., м. Баранівка,  вул. Звягельська, 66. 
 
 Відомості про Орган управління: 
Найменування: Баранівська міська рада 
Місцезнаходження: 12701,  Житомирська обл.,  м. Баранівка,  вул.  Соборна, 20. 
Прізвище, ім’я по-батькові керівника: Душко Анатолій Олександрович    
 
 Відомості про Керівника: 
Прізвище, ім’я, по-батькові керівника: Сус Володимир Сильвестрович 
Місце проживання : 12701,  Житомирська обл.,  м. Баранівка, вул. Калинова ,49. 
Номер службового телефону:  (04144)4- 21-49 
Номер мобільного телефону:  (098)3518920 
Серія, номер паспорта, ким і коли виданий:  Паспорт  ВМ  642610  виданий Баранівським  РВ УМВС  
18.11.1998 року.         
 
 Цей  Контракт укладено  у двох примірниках, по одному для кожної із  Сторін, які мають однакову 
юридичну силу. 
 
 
Від Органу управління майном                                     Керівник 
__________________________                            __________________________ 
          ( підпис)                                                                             (  підпис) 
Міський голова ________Душко А.О.               ____________________ 
       (ПІБ)                                                                         (  ПІБ) 
___________________20__р.                               _________________20__р 



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
РІШЕННЯ 

8 сесія 8 скликання  

 

17 липня 2017 року                                 № 358 

 

Про вшанування пам’яті 
жертв трагедії вірменського народу 
 
 
 

Керуючись положеннями Конвенції ООН про запобігання злочину геноциду та 
покарання за нього (1948), Конвенцією ООН про незастосування строку давності до 
військових злочинів і злочинів проти людства (1968), висновками Підкомісії ООН з 
попередження дискримінації і захисту меншин щодо визнання геноциду вірмен у 
відповідності до Конвенції ООН (1985) вшановуючи пам'ять численних жертв 
організаційного масового знищення вірменського народу на території Османської імперії в 
1915-1922 роках, приймаючи до уваги, що Геноцид вірмен є невід’ємною частиною 
загальнолюдської свідомості і коликтивної памяті, і що визнання існування геноциду – є 
невідємною передумовою запобігання геноциду, згідно з ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», міська рада  

ВИРІШИЛА: 
 

1. Висловити від імені Баранівської міської ради співчуття вірменському народу. 
2. Схвалити текст звернення до Президента України та Верховної Ради України про 

вшанування пам’яті жертв трагедії вірменського народу (Додаток 1). 
3. Секретарю Баранівської міської ради Оханському Ю.М, розмістити текст звернення 

на офіційному сайті міської ради та направити його адресатам. 
 

 
Міський голова                                                                                       А.О. Душко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
РІШЕННЯ 

8 сесія 8 скликання  

 

17 липня 2017 року                                 № 359 

 
Про затвердження актів приймання – передачі 
майна у комунальну власність Баранівської міської ради 
 

На виконання рішення четвертої сесії восьмого скликання «Про прийняття 
бюджетних закладів та майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста 
Баранівського району у власність Баранівської міської ради», керуючись ст.ст.25,60 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 
комісії з питань освіти, культури, охорони, здоров’я, фізкультури, спорту та соціального 
захисту населення, постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 
комунальної  власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг, постійної комісії з 
питань планування, фінансів, бюджету та соціального-економічного розвитку, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити акти приймання – передачі бюджетних закладів та майна згідно з 
додатком 1 із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Баранівського 
району у комунальну власність Баранівської міської ради. 

2. Майно закладів відповідно до додатку 1 прийняти на баланс Баранівської міської 
ради. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника з питань 
діяльності виконавчого органу ради Кокітко Н.В. та на постійну комісію питань освіти, 
культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення ( 
Пашкевич А.А.); постійну комісію з питань житлово-комунального  господарства, 
комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг (Курбатов А.В.), 
постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально – економічного 
розвитку ( Нечипорук Д.В.). 

 

Міський голова                                                                             А.О. Душко 

 

 

 

 

 

 



 

                                Додаток №1      
 до рішення сесії міської ради 

                                                                                                       № 359   від  17.07.2017р. 
                                                                      ПЕРЕЛІК 
Бюджетних закладів з їх майном, що передаються зі спільної власності територіальних 
                 громад сіл, селищ, міста району у власність Баранівської міської ради. 

№з\п Назва  установи, організації Адреса розміщення 

 чи об’єкта   

1. 

Комунальна         установа 
«Баранівський центр 
первинної медико-санітарної 
допомоги»  м. Баранівка, вул Звягельська, 66 

2. Баранівська АЗПСМ м. Баранівка, вул Звягельська, 66 
3. Полянківська АЗПСМ 12742 смт. Полянка, вул Промислова,66 
4. Кашперівська АЗПСМ 12742 с. Кашперівка, вул Гагаріна, 45 
5. Зеремлянська АЗПСМ 12732 с. Зеремля вул Молодіжна, 3 
6. Суємецька АЗПСМ 12717 с. Суємці вул Молодіжна, 7 
7. Рогачівська АЗПСМ с. Рогачів вул 
8. ФАП с. Вірля 12730 с. Вірля вул Центральна,40 
9. ФАП с. Климентіївка 12731 с. Климентіївка вул Заграда,46 
10. ФАП с. Острожок С. Острожок 
11. ФАП с. Смолдирів с. Смолдирів 
12. ФАП с. Берестівка 12734, с. Берестівка вул Шаруківська,3 
13. ФП с. Марківка 12443, с. Марківка вул Першотравнева, 19 
14. ФП с. Гриньки 12741 с. Гриньки вул Корольова, 26 
15. ФП с. Жари 12740, с. Жари вул Баранівська, 4 
16. ФП с. Іванівка с. Іванівка 
17. ФП с. Смолка 12715, с. Смолка, вул Молодіжна,4 
18. ФП с. Стара Гута 12744, с. Стара Гута, вул Шкільна,10 
19. ФП с. Йосипівка 12737, с. Йосипівка, вул. Польова, 3 
20. ФП с. Табори 12701, с. Табори вул. Л. Українки, 2а 
21. ФП с. Лісове с. Лісове 
22. ФП с. Явне с. Явне 

23. ФП с. Ялишів с. Ялишів 
24 ФП с. Мирославль 12735 с. Мирославль, вул. Суємецька 

 
Секретар ради                                                           Ю.М. Оханський  

 

 

 

 

 

 



  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

8 сесія 8 скликання 

 

від 17 липня  2017                                                                                                          №360  
 
Про зміни до міського 
бюджету на 2017 рік. 

 

На підставі статті 143 Конституції України, статей 14, 72, 78 Бюджетного кодексу 
України, статей 26, 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,Закону 
України «Про державний бюджет України на 2017 рік», враховуючи  звернення 
розпорядників коштів та рекомендації бюджетної комісії від 14.07.2017, міська рада 
 
ВИРІШИЛА 
 

1. Спрямувати на проведення видатків 4239000,00грн. перевиконання доходної 
частини загального фонду  міського бюджету за результатами першого півріччя. 

2. Внести  зміни до  рішення від 11.01.2017 №38, із змінами та доповненнями 
внесеними рішеннями від 17.02.2017 №63, від 28.03.2017 №145, від 06.04.2017 №226, від 
05.05.2017 №249 та від 08.06.2017 №328: 

2.1. В пункті 1.1 цифри 107867827,00грн., 104176000,00грн., 3691827,00грн. та 
1936937,00грн. замінити відповідно цифрами 114980682,00грн., 110849283,00грн., 
4131399,00грн. та 2376499,00грн. 

2.2. В пункті 1.2 цифри 108481180,00грн., 101462345,00грн. та 7018835,00грн. 
замінити відповідно цифрами 115594035,00грн., 107415039,00грн. та 8178996,00грн.  

2.3. Пункт 1.3 викласти в новій редакції: «1.3. Установити в цілому Профіцит 
загального фонду міського бюджету у сумі 2788244,00грн., в тому числі профіцит загального 
фонду міського бюджету 3434244,00грн.,  напрямом використання якого визначити передачу 
коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), дефіцит 
загального фонду міського бюджету в сумі 646000,00грн. джерелом покриття якого є 
використання вільного залишку бюджетних коштів міського бюджету згідно з додатком №2 
до цього рішення». 

2.4. Пункт 1.4 викласти в новій редакції: «1.4. Установити в цілому Дефіцит  
спеціального фонду міського бюджету у сумі 3401597,00грн., (додаток №2), в тому числі 
дефіцит спеціального фонду міського  бюджету у сумі 3701597,00грн. (в тому числі 
джерелами покриття якого є: за рахунок надходження із загального фонду до бюджету 
розвитку (спеціального фонду) 3434244,00грн., за рахунок залишку коштів спеціального 
фонду міського бюджету 267353,00грн.; 

- профіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 300000 гривень, напрямом 
використання якого визначити погашення місцевого боргу по кредиту Північної Екологічної 
Фінансової корпорації НЕФКО». 

2.5. В пункті 3 цифри 101462345,00грн. та 7018835,00грн. замінити відповідно на 
107415039,00грн. та 8178996,00грн. 



2.6. В пункті 17 цифри 2221633,00грн. замінити на 3093245,00грн. 
2.7. Пункт 5.1 викласти в новій редакції: «5.1. Затвердити субвенцію з місцевого 

бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та 
культурного розвитку регіонів на загальну суму 45000,00грн., у тому числі по загальному 
фонду – 45000,00грн., з них:  

- на виконання Програми забезпечення пожежної, техногенної безпеки та цивільного 
захисту Баранівської міської ради на території Баранівської об'єднаної територіальної 
громади на період до 2020 року – 10000,00грн. 

- на виконання Комплексної програми забезпечення охороги прав і свобод людини, 
протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку у Баранівській ОТГ на 2017 - 
2020 роки – 35000,00грн. 

3. Доповнити рішення пунктом 19 наступного змісту: «19. Встановити з 01.07.2017 
розподіл медичної субвенції з державного бюджету між первинною та вторинною ланками 
закладів охорони здоров’я у співвідношенні 40% на 60% відповідно. Вважати рішення від 
17.02.2017 №143 «Про відсоткове співвідношення фінансування медичної галузі таким, що 
втратило чинність.». 

4. Додатки №1-6 викласти в новій редакції та є невід’ємною частиною до цього 
рішення.  

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з 
питань бюджету. 

 

 

        Міський голова           А.О.Душко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

8 сесія 8 скликання 

 

від 17 липня  2017                                                                                                          №361 
Про затвердження розпоряджень 
міського голови та рішень комісії з питань 
планування, бюджету, фінансів та 
соціально-економічного розвитку, прийнятих 
у міжсесійний період  

 
 
Заслухавши інформацію секретаря ради Ю.М. Оханського про необхідність 

затвердження розпоряджень міського голови та рішення комісії з питань  планування, 
бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку прийнятих в міжсесійний період, 
керуючись  ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 

 
1.Затвердити розпорядження міського голови та рішення комісії з питань  планування, 

бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, прийнятих в міжсесійний період, 
згідно з додатком (додається). 
 

Міський голова                                                                 А.О. Душко  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Додаток до рішення 8 сесії 

№361    від 17.07.17 р.  
1. Рішення бюджетної комісії №7 від 27.06. 2017 року «Про зміни до міського бюджету 

на 2017 рік» 
2. Рішення бюджетної комісії №8 від 27.06. 2017 року «Про дозвіл на виготовлення 

проектно кошторисної документації на капітальний ремонт  дорожнього покриття 
автодороги Кашперівка-Гриньки  Баранівського району Житомирської області»  

3. Рішення бюджетної комісії №9 від 27.06. 2017 року «Про дозвіл на виготовлення  
проектно кошторисної документації на капітальний ремонт  дорожнього покриття 

автодороги Кашперівка-Озерянка  Баранівського району Житомирської області 
4. Рішення бюджетної комісії №10 від 27.06. 2017 року «Про  дозвіл на виготовлення 

проектно кошторисної документації на капітальний ремонт  дорожнього покриття 
автодороги Баранівка –Деревищина через Кашперівку на відрізку автодороги Кашперівка –
Жарі Баранівського району Житомирської області  

5. Рішення бюджетної комісії №11 від 27.06. 2017 року «Про коригування проектно 
кошторисної документації «Реконструкція станції знезалізнення м. Баранівка Житомирської 
області» 

6. Рішення бюджетної комісії №12 від 27.06. 2017 року «Про дозвіл на виготовлення 
проектної документації Капітальний ремонт вуличного освітлення в м. Баранівка в 
Житомирській області  

7. Розпорядження № 150-од від 08.06.2017р. «Про затвердження зведених кошторисних 
розрахунків» 

8. Розпорядження № 151-од від 09.06.2017р. «Про затвердження зведеного 
кошторисного розрахунку» 

9. Розпорядження № 157-од від 15.06.2017р «Про внесення змін до міського бюджету». 
10. Розпорядження № 162-од від 20.06.2017р «Про внесення змін до міського бюджету 

на 2017рік». 
11. Розпорядження № 171-од від 27.06.2017р «Про внесення змін до міського 

бюджету». 
 

Секретар ради                                                           Ю.М. Оханський 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ  

8 сесія 8 скликання 

 

від  17 липня   2017р.                                                                                          № 362 

 

 

 

Про створення громадського 

       пасовища за межами с.Кашперівка  

        

 

 

Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 34,83 

Земельного кодексу України, частини п,ятої розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель 

державної та комунальної власності», розглянувши клопотання уповноваженої особи власників 

великої рогатої худоби с.Кашперівка Семенця М.І., враховуючи рекомендації постійної комісії з 

питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Клопотати до Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області щодо передачі 

земельної ділянки орієнтовною площею 200,0 га, яка розташована за межами с.Кашперівка на 

території Баранівської об’єднаної територіальної громади, для створення громадського пасовища. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки підлягає погодженню та 

затвердженню відповідно до вимог законодавства. 

3.   Контроль за виконанням цього рішення покласти на депутатську постійну комісію з питань 

земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища. 

 

 

Міський голова                                                               А.О. Душко  

 



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

8 сесія 8 скликання 

 

від   17  липня   2017р.                                                                                          № 363 

 

 

 

Про створення громадського 

       пасовища за межами м.Баранівка 

        

 

 

Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 34,83 

Земельного кодексу України, частини п,ятої розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель 

державної та комунальної власності», розглянувши клопотання уповноваженої особи власників 

великої рогатої худоби м.Баранівка Власюк Г.П., враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 

земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Клопотати до Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області щодо передачі 

земельної ділянки орієнтовною площею 12,8454 га, яка розташована за межами м.Баранівка на 

території Баранівської об’єднаної територіальної громади, для створення громадського пасовища. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки підлягає погодженню та 

затвердженню відповідно до вимог законодавства. 

3.   Контроль за виконанням цього рішення покласти на депутатську постійну комісію з питань 

земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища. 

 

 

 

Міський голова                                                               А.О. Душко  



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

8 сесія 8 скликання 

 

від  17  липня   2017р.                                                                                          № 364 

 

 

 

Про створення громадського 

       пасовища за межами с.Марківка 

        

 

 

Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 34,83 

Земельного кодексу України, частини п,ятої розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель 

державної та комунальної власності», розглянувши клопотання уповноваженої особи власників 

великої рогатої худоби с.Марківка Присяжнюк Т.В., враховуючи рекомендації постійної комісії з 

питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Клопотати до Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області щодо передачі 

земельних ділянок орієнтовною загальною площею 32,0 га, в тому числі: 21,0 га в урочищі «Біля 

Лужка»; 6,0 га в урочищі «Клітка»; 5,0 га в урочищі «Лука», які розташовані за межами с.Марківка 

на території Баранівської об’єднаної територіальної громади, для створення громадського 

пасовища. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок підлягає погодженню та 

затвердженню відповідно до вимог законодавства. 

3.   Контроль за виконанням цього рішення покласти на депутатську постійну комісію з питань 

земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища. 

 

Міський голова                                                               А.О. Душко  

 



                                                   

                                  

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

8 сесія 8 скликання 

 

від    17     липня   2017р.                                                                                          № 365 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки 

комунальної власності  Баранівської  

об’єднаної територіальної громади 

 з метою передачі її в оренду для будівництва  

та обслуговування  житлового будинку, 

господарських будівель і споруд гр.Тарадайник О.В.  

 

Розглянувши технічну документацію із  землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  

земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою 

передачі її в оренду для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

та споруд, керуючись ст.12,34,93,125,126,1861 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних 

відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із  землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  

земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою 

передачі її в оренду гр.Тарадайник Олені Василівні, яка проживає по ХХХХХХХХХ в с.Климентіївка, 

Баранівського району, Житомирської області, загальною площею 0,2500 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в с.Климентіївка вул..Довга 

нива,6, Баранівського району Житомирської області. Дана земельна ділянка відноситься до категорії 

земель житлової та громадської забудови. 

2. Передати гр.Тарадайник Олені Василівні в довгострокову оренду терміном на 49 (сорок 

дев’ять) років земельну ділянку комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної 

громади, яка розташована в межах с.Климентіївка ХХХХХХХХХ Баранівського району Жтомирської 

області площею 0,2500 га для для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд, кадастровий номер земельної ділянки - 1820680800:02:002:0240. 



3. Встановити розмір орендної плати за оренду земельної ділянки площею 0,2500 га в розмірі 

0,1% від нормативної грошової оцінки землі з можливістю щорічного перегляду на сесії міської ради. 

4. Гр.Тарадайник О.В.: 

4.1. Після закінчення терміну оренди продовжити термін дії договору оренди або повернути 

земельну ділянку в стані, придатному для подальшого використання за цільовим призначенням. 

4.2.  Замовити виготовлення договору оренди землі в землевпорядній організації та 

зареєструвати його відповідно до чинного законодавства. 

4.3.  Виконувати обов’язки землекористувача відповідно до вимог статті 96 Земельного кодексу 

України. 

4.4. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих 

інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. 

4.5. Дане рішення вважати заявою про здійснення державної реєстрації права комунальної 

власності. 

Міський голова                                                               А.О. Душко  

 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

8 сесія 8 скликання 

 

від    17     липня   2017р.                                                                                          № 366 

 

Про припинення права  

користування земельною 

ділянкою та припинення дії 

договору оренди землі 

ТОВ «Нафтова будівельна 

компанія» 

  

 

Розглянувши клопотання ТОВ «Нафтової будівельної компанії» про припинення права 

користування земельною ділянкою та припинення дії договору оренди землі в зв’язку зі зміною 

власника нерухомого майна АЗС, керуючись ст.12,141 Земельного Кодексу України, ст.31 Закону 

України «Про оренду землі», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, 

будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська рада 

 

ВИРІШИЛА:  

1.  Припинити ТОВ «Нафтовій будівельній компанії» право користування земельною 
ділянкою загальною площею 0,1405 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 
по вул.Першотравенська,21-а. 

2.  Передати земельну ділянку до земель запасу громадської забудови. 

3. Припинити дію договору оренди землі площею 0,1405 га для для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі по вул.Першотравенська,21-а, який укладений ТОВ 
«Нафтовою будівельною компанією» та Баранівською міською радою 28.05.2015 р. і 
зареєстрований у реєстраційній службі Баранівського управління юстиції Житомирської 
області. Кадастровий номер земельної ділянки -1820600000:01:002:0858. 

4. ТОВ «Нафтовій будівельній компанії» укласти з Баранівською міською радою 
угоду про припинення дії договору оренди землі та зареєструвати її відповідно до чинного 
законодавства. 

 

 
Міський голова                                                               А.О. Душко  



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

8 сесія 8 скликання 

 

від   17  липня   2017р.                                                                                          № 367 

 

 

Про виготовлення технічної 

       документації з нормативної 

       грошової оцінки землі 

        

 

Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування, архітектури, земельних відносин та 

комунальної власності Баранівської міської ради Шевчук О.Г. про необхідність виготовлення технічної 

документації з нормативної грошової оцінки землі в межах населених пунктів Баранівської об’єднаної 

територіальної громади в зв’язку із закінченням терміну їх дії, керуючись ст.12 Земельного кодексу 

України, Законом України «Про оцінку землі», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, 

будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Баранівській міській раді в особі міського голови Душка А.О. замовити виготовлення технічної 

документації з нормативної грошової оцінки землі в межах с.Смолдирів, с.Іванівка, с.Смолка 

загальною площею 943,6 га. 

2. Баранівській міській раді в особі міського голови Душка А.О. замовити виготовлення технічної 

документації з нормативної грошової оцінки землі в межах с.Кашперівка, с.Гриньки, с.Озерянка 

загальною площею 653,0 га. 

3.  Після завершення робіт по розробці технічних документацій з нормативної грошової оцінки 

землі, відділу містобудування та архітектури, земельних відносин та комунальної власності подати 

їх на розгляд та затвердження сесії міської ради. 

 

 

Міський голова                                                               А.О. Душко  

 

 



                                  

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

8 сесія 8 скликання 

 

від     17     липня   2017р.                                                                                             № 368 

 

 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

       меж  земельної ділянки комунальної власності 

       Баранівської об’єднаної територіальної громади 

       з метою передачі її у власність для будівництва 

       і обслуговування житлового будинку,  

       господарських будівель і споруд гр.Бойко І.М. 

 

Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою 

передачі її у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд, керуючись ст.12,40,118,125,126,1861 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних 

відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою 

передачі її у власність гр.Бойко Ірині Миколаївні, яка проживає по ХХХХХХХХ в с.Марківка, 

Баранівського району Житомирської області, загальною площею 0,1911 га для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с.Марківка по ХХХХХХХ. Дана 

земельна ділянка відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови. 

2. Передати гр.Бойко Ірині Миколаївні у власність земельну ділянку комунальної власності 

Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в межах с.Марківка ХХХХХХХХ, 

площею 0,1911 га, в тому числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,0536 га; 

рілля – 0,0738 га; багаторічні насадження – 0,0637 га, для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер земельної ділянки - 

1820683600:03:002:0151. 

 



3. Гр.Бойко І.М.: 

3.1. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на нерухоме майно 

відповідно до чинного законодавства. 

3.2.  Виконувати обов,язки землевласника відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу 

України. 

3.3.  Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих 

інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. 

 

Міський голова                                                               А.О. Душко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

8 сесія 8 скликання 

 

від      17    липня   2017р.                                                                                             № 369 

 

 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

       меж  земельної ділянки комунальної власності 

       Баранівської об’єднаної територіальної громади 

       з метою передачі її у власність для будівництва 

       і обслуговування житлового будинку,  

       господарських будівель і споруд гр.Кучинському В.І. 

 

Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою 

передачі її у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд, керуючись ст.12,40,118,125,126,1861 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних 

відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська 

рада 

 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою 

передачі її у власність гр.Кучинському Валерію Івановичу, який проживає по ХХХХХХХХХ в м.Баранівка 

Житомирської області, загальною площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по ХХХХХХХХ в м.Баранівка Житомирської області. Дана 

земельна ділянка відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови. 

2. Передати гр.Кучинському Валерію Івановичу у власність земельну ділянку комунальної 

власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в межах м.Баранівка 

ХХХХХХХХХ, площею 0,1000 га, в тому числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 

0,0643 га; рілля – 0,0288 га; багаторічні насадження – 0,0069 га, для будівництва і обслуговування 



житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер земельної ділянки - 

1820600000:01:004:1546. 

3. Гр.Кучинському В.І.: 

3.1. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на нерухоме майно 

відповідно до чинного законодавства. 

3.2.  Виконувати обов,язки землевласника відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу 

України. 

3.3.  Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих 

інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. 

 

Міський голова                                                               А.О. Душко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

8 сесія 8 скликання 

 

від    17   липня   2017р.                                                                                                   №370  

 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

       меж  земельної ділянки комунальної власності 

       Баранівської об’єднаної територіальної громади 

       з метою передачі її у власність для будівництва 

       і обслуговування житлового будинку,  

       господарських будівель і споруд гр.Смаляній М.М. 

 

Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою 

передачі її у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд, керуючись ст.12,40,118,125,126,1861 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних 

відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська 

рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою 

передачі її у власність гр.Смаляній Марії Миколаївні, яка проживає по вул..ХХХХХХХХ, с.Острожок 

Баранівського району Житомирської області, загальною площею 0,2500 га для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по ХХХХХХХХХ, с.Острожок 

Баранівського району Житомирської області. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель 

житлової та громадської забудови. 

2. Передати гр.Смаляній Марії Миколаївні у власність земельну ділянку комунальної власності 

Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в межах с.Острожок Баранівського 

району Житомирської області  площею 0,2500 га, в тому числі: під житловою забудовою та 

господарськими спорудами – 0,0806 га; рілля – 0,1630 га; багаторічні насадження – 0,0064 га, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий 

номер земельної ділянки - 1820684800:05:004:0058. 



3. Гр.Смаляній М.М.: 

3.1. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на нерухоме майно 

відповідно до чинного законодавства. 

3.2.  Виконувати обов,язки землевласника відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу 

України. 

3.3.  Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих 

інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. 

 

Міський голова                                                               А.О. Душко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

8 сесія 8 скликання 

 

від   17  липня   2017р.                                                                                                   № 371 

Про передачу земельної ділянки 

комунальної власності Баранівської 

       об’єднаної територіальної громади 

       для будівництва і обслуговування 

       житлового будинку, господарських 

       будівель і споруд у власність 

       гр.Антошику А.М. 

 

Розглянувши заяву гр.Антошика А.М. щодо передачі земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, договір купівлі-

продажу житлового будинку, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 

19.05.2017 р., керуючись ст.12,40,118,125,126,1861 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 

земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища, міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Передати гр.Антошику Андрію Михайловичу у власність земельну ділянку комунальної 

власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в межах м.Баранівка, 

ХХХХХХХХХХ, площею 0,0700 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд, кадастровий номер земельної ділянки - 1820656300:01:005:1464. 

2. Гр.Антошику А.М.: 

2.1. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на нерухоме майно 

відповідно до чинного законодавства. 

2.2.  Виконувати обов,язки землевласника відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу 

України. 

2.3.  Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих 

інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. 

Міський голова                                                               А.О. Душко  



                                  

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

8 сесія 8 скликання 

 

від   17  липня  2017р.                                                                                                   № 372 

 

 

 

Про передачу в оренду земельної 

ділянки комунальної власності 

       територіальної громади м.Баранівка 

       для будівництва та обслуговування 

       будівель торгівлі ТОВ «Альбіленд» 

        

 

Розглянувши клопотання представника за довіреністю ТОВ «Альбіленд» Малова І.К. про 

передачу в оренду земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі,  витяг з 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 10.04.2017 

р., виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань, довіреність №1 від 15.01.2017 р., статут ТОВ «Альбіленд», керуючись 

ст.12,39,93,122,123,125 Земельного кодексу України, ст.33 Закону України «Про оренду землі», 

Законом України «Про землеустрій», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 

рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони 

навколишнього природного середовища, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Передати товариству з обмеженою відповідальністю «Альбіленд», юридична адреса якого: 

м.Дніпро, вул.Володимира Моссаковського, б.20/8, офіс 2, в короткострокову оренду терміном на 1 

(один) рік земельну ділянку комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул.Першотравенській,21а в межах 

м.Баранівка Житомирської області загальною площею 0,1405 га, кадастровий номер ділянки – 

1820600000:01:002:0858. 

2. Встановити розмір орендної плати за оренду земельної ділянки площею 0,1405 га в розмірі 6% 

від нормативно-грошової оцінки землі з можливістю щорічного перегляду на сесії міської ради. 

3. Після закінчення терміну оренди продовжити термін дії договору оренди або повернути 

земельну ділянку в стані, придатному для подальшого використання за цільовим призначенням. 



4. Представнику за довіреністю ТОВ «Альбіленд» Малову І.К.: 

4.1. Замовити виготовлення договору оренди землі в землевпорядній організації та 

зареєструвати його відповідно до чинного законодавства. 

4.2.  Виконувати обов,язки землекористувача відповідно до вимог статті 96 Земельного кодексу 

України. 

4.3.  Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих 

інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. 

5. Дане рішення вважати заявою про здійснення державної реєстрації права комунальної 

власності. 

 

 

Міський голова                                                               А.О. Душко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

8 сесія 8 скликання 

 

від  17   липня  2017р.                                                                                                   № 373 

 

Про передачу в постійне користування 

земельної ділянки комунальної власності 

       територіальної громади м.Баранівка 

       для будівництва та обслуговування 

       будівель закладів освіти Баранівській 

       гімназії 

       Розглянувши клопотання начальника відділу освіти Баранівської міської ради Николишина Р.З. 

про передачу в постійне користування земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель 

закладів освіти,  витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності від 09.06.2017 р., керуючись ст.12,39,92,122,123,125 Земельного кодексу України, ст.33 

Закону України «Про оренду землі», Законом України «Про землеустрій», Законом України «Про 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, 

містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Передати Баранівській гімназії, юридична адреса якої: м.Баранівка, вул.Соборна,26, в постійне 

користування земельну ділянку комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної 

громади для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти по вул.Соборній,26 в межах 

м.Баранівка Житомирської області загальною площею 1,5486 га, кадастровий номер ділянки – 

1820600000:01:002:0759. 

2. Начальнику відділу освіти Николишину Р.З.: 

2.1.  Виконувати обов,язки землекористувача відповідно до вимог статті 96 Земельного кодексу 

України. 

2.2.  Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих 

інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. 

3. Дане рішення вважати заявою про здійснення державної реєстрації права комунальної 

власності. 

 

Міський голова                                                               А.О. Душко  



                                  

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

8 сесія 8 скликання 

 

від   17  липня   2017р.                                                                                          № 374 

 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою  

щодо встановлення (відновлення) меж  

земельної ділянки комунальної власності 

       Баранівської об’єднаної територіальної громади 

       з метою передачі її у власність для будівництва 

       і обслуговування житлового будинку,  

       господарських будівель і споруд  

       гр.Пилипчук Ф.О. 

 

Розглянувши заяву представника заявника Нурієва Р.Т., рішення Баранівського районного суду 

від 22.05.2017 р., витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності від 23.06.2017 р., довіреність від 10.05.2017 р., керуючись ст.12,40,118,125,126 Земельного 

кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

спрощення порядку набуття прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 

земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища, міська рада 

 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної 

територіальної громади з подальшою передачею у власність гр.Пилипчук Феліксі Олександрівні, яка 

проживає по ХХХХХХХХ в м.Хмельницькому,   орієнтовною площею 0,15 га для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по ХХХХХХХХХХХ в 

смт.Полянка на території Баранівської об’єднаної територіальної громади. Дана земельна ділянка 



відноситься до земель житлової та громадської забудови і перебуває в користуванні гр.Пилипчук 

Ф.О. 

2. Після виготовлення технічної документації щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській 

міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр.Пилипчук Ф.О. подати 

технічну документацію на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про її затвердження 

та передачі земельної ділянки у власність.  

 

 

 

 

Міський голова                                                               А.О. Душко  

 

 

                                                                                          

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

8 сесія 8 скликання 

 

від  17 липня  2017р.                                                                                                   № 375 

 

 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

       меж  земельної ділянки комунальної власності 

       Баранівської об’єднаної територіальної громади 

       з метою передачі її у власність для будівництва 

       і обслуговування житлового будинку,  

       господарських будівель і споруд гр.Олійнику В.К. 

 

Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою 

передачі її у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд, керуючись ст.12,40,118,125,126,1861 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних 

відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська 

рада 

 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою 

передачі її у власність гр.Олійнику Володимиру Кузьмовичу, який проживає по ХХХХХХХХХ в с.Стара 

Гута Баранівського району Житомирської області, загальною площею 0,1297 га для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул..Лесі Українки,93 в 

с.Стара Гута  Баранівського району Житомирської області. Дана земельна ділянка відноситься до 

категорії земель житлової та громадської забудови. 

2. Передати гр.Олійнику Володимиру Кузьмовичу у власність земельну ділянку комунальної 

власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в межах с.Стара Гута, 

ХХХХХХХХХХ площею 0,1297 га, в тому числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами 



– 0,0536 га; рілля – 0,0574 га; багаторічні насадження – 0,0187 га, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер земельної ділянки - 

1820683600:02:0002:0153. 

3. Гр.Олійнику В.К.: 

3.1. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на нерухоме майно 

відповідно до чинного законодавства. 

3.2.  Виконувати обов,язки землевласника відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу 

України. 

3.3.  Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих 

інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. 

 

Міський голова                                                               А.О. Душко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

8 сесія 8 скликання 

 

від   17  липня   2017р.                                                                                          №376  

 

 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  

комунальної власності Баранівської об’єднаної  

територіальної громади з метою передачі її у 

       власність для ведення особистого селянського 

       господарства гр.Корнійчуку С.О. 

 

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність для ведення 

особистого селянського господарства, керуючись ст.12,33,118,125,126,1861 Земельного кодексу 

України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 

постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони 

навколишнього природного середовища, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність гр.Корнійчуку Сергію 

Олександровичу, який проживає по вул..Звягельська,61, кв.6 м.Баранівка, Житомирської області, 

загальною площею 0,8275 га для ведення особистого селянського господарства в с.Володимирівка, 

Баранівського району, вул.Корольова. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель 

сільськогосподарського призначення. 

2. Передати гр.Корнійчуку Сергію Олександровичу у власність земельну ділянку комунальної 

власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в межах 

с.Володимирівка Баранівського району Житомирської області, площею 0,8275 га, в тому числі: рілля – 

0,8275 га, для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер земельної ділянки - 

1820685800:05:001:0012. 

3. Гр.Корнійчуку С.О.: 

3.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на нерухоме майно 

відповідно до чинного законодавства. 



3.2.  Виконувати обов,язки землевласника відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу 

України. 

3.3.  Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих 

інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. 

 

 

Міський голова                                                               А.О. Душко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

8 сесія 8 скликання 

 

від   17  липня   2017р.                                                                                          №377  

 

 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  

комунальної власності Баранівської об’єднаної  

територіальної громади з метою передачі її у 

       власність для ведення особистого селянського 

       господарства гр.Корнійчук Л.О. 

 

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність для ведення 

особистого селянського господарства, керуючись ст.12,33,118,125,126,1861 Земельного кодексу 

України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 

постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони 

навколишнього природного середовища, міська рада 

 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність гр.Корнійчук Людмилі 

Олексіївні, яка проживає по ХХХХХХХХ м.Баранівка, Житомирської області, загальною площею 0,7750 

га для ведення особистого селянського господарства в с.Володимирівка, Баранівського району. Дана 

земельна ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

2. Передати гр.Корнійчук Людмилі Олексіївні у власність земельну ділянку комунальної власності 

Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в межах с.Володимирівка 

Баранівського району Житомирської області, площею 0,7750 га, в тому числі: рілля – 0,7673 га, під 

господарськими будівлями та дворами – 0,0077 га, для ведення особистого селянського 

господарства, кадастровий номер земельної ділянки - 1820685800:05:001:0011. 

3. Гр.Корнійчук Л.О.: 



3.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на нерухоме майно 

відповідно до чинного законодавства. 

3.2.  Виконувати обов,язки землевласника відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу 

України. 

3.3.  Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих 

інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. 

 

 

Міський голова                                                               А.О. Душко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

8 сесія 8 скликання 

 

від   17  липня   2017р.                                                                                          № 378 

 

 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  

комунальної власності Баранівської об’єднаної  

територіальної громади з метою передачі її у 

       власність для ведення особистого селянського 

       господарства гр.Кравчуку М.О. 

 

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність для ведення 

особистого селянського господарства, керуючись ст.12,33,118,125,126,1861 Земельного кодексу 

України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 

постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони 

навколишнього природного середовища, міська рада 

 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність гр.Кравчуку Миколі 

Олександровичу, який проживає по ХХХХХХХХХХ, м.Баранівка, Житомирської області, загальною 

площею 0,0853 га для ведення особистого селянського господарства в м.Баранівка, район ХХХХХХХХ. 

Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

2. Передати гр.Кравчуку Миколі Олександровичу у власність земельну ділянку комунальної 

власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в межах м.Баранівка 

Житомирської області, площею 0,0853 га, в тому числі: рілля – 0,0853 га, для ведення особистого 

селянського господарства, кадастровий номер земельної ділянки - 1820600000:01:004:1548. 

3. Гр.Кравчуку М.О.: 

3.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на нерухоме майно 

відповідно до чинного законодавства. 



3.2.  Виконувати обов,язки землевласника відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу 

України. 

3.3.  Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих 

інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. 

 

 

Міський голова                                                               А.О. Душко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

8 сесія 8 скликання 

 

від   17  липня   2017р.                                                                                          № 379 

 

 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  

комунальної власності Баранівської об’єднаної  

територіальної громади з метою передачі її у 

       власність для ведення особистого селянського 

       господарства гр.Шибовському А.А. 

 

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність для ведення 

особистого селянського господарства, керуючись ст.12,33,118,125,126,1861 Земельного кодексу 

України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 

постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони 

навколишнього природного середовища, міська рада 

 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність гр.Шибовському 

Андрію Анатолійовичу, який проживає ХХХХХХХ с.Йосипівка, Баранівського району, Житомирської 

області, загальною площею 0,2614 га для ведення особистого селянського господарства в с.Вірля, 

ХХХХХХ, Баранівського району. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель 

сільськогосподарського призначення. 

2. Передати гр.Шибовському Андрію Анатолійовичу у власність земельну ділянку комунальної 

власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в межах с.Вірля, 

Баранівського району Житомирської області, площею 0,2614 га, в тому числі: рілля – 0,2614 га, для 

ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер земельної ділянки - 

1820680800:03:002:0075. 

3. Гр.Шибовському А.А.: 



3.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на нерухоме майно 

відповідно до чинного законодавства. 

3.2.  Виконувати обов,язки землевласника відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу 

України. 

3.3.  Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих 

інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. 

 

 

Міський голова                                                               А.О. Душко  

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

8 сесія 8 скликання 

 

від   17  липня   2017р.                                                                                          № 380 

 

 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  

комунальної власності Баранівської об’єднаної  

територіальної громади з метою передачі її у 

       спільну сумісну власність для будівництва та 

       обслуговування житлового будинку, господарських 

       будівель і споруд гр.Кравчуку М.О., гр.Кравчук В.Н. 

        

 

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у спільну сумісну власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, керуючись 

ст.12,33,118,125,126,1861 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, 

містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у спільну сумісну власність 

гр.Кравчуку Миколі Олександровичу, який проживає по ХХХХХХХ в м.Баранівка та гр.Кравчук Вірі 

Никодимивні, яка проживає по ХХХХХХХХ м.Баранівка, загальною площею 0,1000 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м.Баранівка, 

вул..Шевченка,5, Баранівського району, Житомирської області. Дана земельна ділянка відноситься до 

категорії земель житлової та громадської забудови. 

2. Передати гр.Кравчуку Миколі Олександровичу та гр.Кравчук Вірі Никодимивні у спільну 

сумісну власність земельну ділянку комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної 

громади, яка розташована в межах м.Баранівка Житомирської області, площею 0,10000 га, в тому 

числі: рілля – 0,0528 га, малоповерхова забудова – 0,0472 га для будівництва та обслуговування 



житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер земельної ділянки - 

1820600000:01:004:1547. 

3. Гр.Кравчуку М.О., Кравчук В.Н.: 

3.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на нерухоме майно 

відповідно до чинного законодавства. 

3.2.  Виконувати обов,язки землевласника відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу 

України. 

3.3.  Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих 

інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. 

 

 

Міський голова                                                               А.О. Душко  

 

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

8 сесія 8 скликання 

 

від   17  липня   2017р.                                                                                          № 381 

 

Про відмову в наданні дозволу на  

виготовлення проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки комунальної 

власності Баранівської об’єднаної 

територіальної громади сінокосіння та 

випасання худоби з метою передачі її в оренду  

гр.Самойленко Т.А. 

 

 

Розглянувши заяву гр.Самойленко Т.А., керуючись ст.12 Земельного кодексу України, ст.26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з 

земельних питань, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Відмовити в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення в оренду 

земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади 

гр.Самойленко Тетяні Анатоліївні, яка проживає в м.Баранівка, ХХХХХХХХ, орієнтовною площею 

1,0000 га для сінокосіння та випасання худоби в с.Марківка (район Случ) в зв’язку з резервуванням 

на даній території громадського випасу. 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                               А.О. Душко  

 



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

8 сесія 8 скликання 

 

від   17  липня   2017р.                                                                                                      № 382 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

       проекту землеустрою щодо відведення 

       земельної ділянки комунальної власності 

       Баранівської об’єднаної територіальної 

       громади для сінокосіння та випасання 

       худоби з подальшою передачею в оренду  

       гр.Драган О.П. 

 

 

Розглянувши заяву гр.Драган О.П., керуючись ст.12,93,125,126 Земельного кодексу України, 

Законом України «Про оренду землі», Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», Законом України «Про реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з 

питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки 

комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади гр.Драган Олені Прохорівніі, 

яка проживає в м.Баранівка, ХХХХХХХХ, орієнтовною площею 0,10 га для сінокосіння та випасання 

худоби в м.Баранівка (район р.Случ). Дана земельна ділянка відноситься до земель 

сільськогосподарського призначення та перебуває в землях запасу Баранівської об’єднаної 

територіальної громади. 

2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській міській раді зареєструвати 

земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр.Драган О.П. подати проект землеустрою на розгляд 

сесії міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки в 

оренду. 

Міський голова                                                               А.О. Душко  



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

8 сесія 8 скликання 

 

від   17  липня   2017р.                                                                                                     № 383 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

       проекту землеустрою щодо відведення 

       земельної ділянки комунальної власності 

       Баранівської об’єднаної територіальної 

       громади для ведення особистого селянського 

       господарства з подальшою передачею у  

       власність гр.Бабич О.В. 

 

 

Розглянувши заяву гр.Бабич О.В., керуючись ст.12,33,118,125,126 Земельного кодексу України, 

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку 

набуття прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, 

містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки 

комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади із земель запасу гр.Бабич 

Олесі Володимирівні, яка проживає в с.Кашперівка ХХХХХХХХХ Баранівського району, Житомирської 

області, орієнтовною площею 0,45 га для ведення особистого селянського господарства в 

с.Кашперівка. Дана земельна ділянка відноситься до земель сільськогосподарського призначення. 

2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській міській раді зареєструвати 

земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр.Бабич О.В. затвердження та передачі земельної 

ділянки у власність.  

 

 

Міський голова                                                               А.О. Душко  



                                                                               

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

8 сесія 8 скликання 

 

від   17  липня   2017р.                                                                                                 № 384 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

       проекту землеустрою щодо відведення 

       земельної ділянки комунальної власності 

       Баранівської об’єднаної територіальної 

       громади для ведення особистого селянського 

       господарства з подальшою передачею у  

       власність гр.Арзанцеву В.О. 

Розглянувши заяву гр.Арзанцева В.О., керуючись ст.12,33,118,125,126 Земельного кодексу 

України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення 

порядку набуття прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно 

та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, 

містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища , міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки 

комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади із земель запасу 

гр.Арзанцеву Вадиму Олександровичу, який проживає в с.Суємці Баранівського району, 

Житомирської області, орієнтовною площею 2,0000 га для ведення особистого селянського 

господарства в с.Володимирівка , Баранівського району Житомирської області. Дана земельна 

ділянка відноситься до земель сільськогосподарського призначення. 

2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській міській раді зареєструвати 

земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр.Арзанцеву В.О. подати проект землеустрою на 

розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної 

ділянки у власність.  

 

 

Міський голова                                                               А.О. Душко  



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

8 сесія 8 скликання 

 

від   17  липня   2017р.                                                                                                 №385  

 

Про надання дозволу на виготовлення 

       проекту землеустрою щодо відведення 

       земельної ділянки комунальної власності 

       Баранівської об’єднаної територіальної 

       громади для ведення особистого селянського 

       господарства з подальшою передачею у  

       власність гр.Арзанцеву О.В. 

 

 

Розглянувши заяву гр.Арзанцева О.В., керуючись ст.12,33,118,125,126 Земельного кодексу 

України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення 

порядку набуття прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно 

та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, 

містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки 

комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади із земель запасу 

гр.Арзанцеву Олександру Вікторовичу, який проживає в с.Суємці Баранівського району, 

Житомирської області, орієнтовною площею 2,0000 га для ведення особистого селянського 

господарства в с.Володимирівка , Баранівського району Житомирської області. Дана земельна 

ділянка відноситься до земель сільськогосподарського призначення. 

2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській міській раді зареєструвати 

земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр.Арзанцеву О.В. подати проект землеустрою на 

розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної 

ділянки у власність.  

Міський голова                                                               А.О. Душко  



                                                                                                             

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

8 сесія 8 скликання 

 

від   17  липня   2017р.                                                                                               № 386 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

       проекту землеустрою щодо відведення 

       земельної ділянки комунальної власності 

       Баранівської об’єднаної територіальної 

       громади для ведення особистого селянського 

       господарства з подальшою передачею у  

       власність гр.Арзанцевій О.В. 

 

 

Розглянувши заяву гр.Арзанцевої О.В., керуючись ст.12,33,118,125,126 Земельного кодексу 

України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення 

порядку набуття прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно 

та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, 

містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки 

комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади із земель запасу 

гр.Арзанцевій Олені Василівні, яка проживає в с.Зеремля Баранівського району, Житомирської 

області, орієнтовною площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в 

с.Володимирівка , Баранівського району Житомирської області. Дана земельна ділянка відноситься 

до земель сільськогосподарського призначення. 

2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській міській раді зареєструвати 

земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр.Арзанцевій О.В. подати проект землеустрою на 

розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної 

ділянки у власність.  

Міський голова                                                               А.О. Душко  



                                                                                                             

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

8 сесія 8 скликання 

 

від   17  липня   2017р.                                                                                                      № 387 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

       проекту землеустрою щодо відведення 

       земельної ділянки комунальної власності 

       Баранівської об’єднаної територіальної 

       громади для ведення особистого селянського 

       господарства з подальшою передачею у  

       власність гр.Весельському Я.І. 

 

 

Розглянувши заяву гр.Весельському Я.І., керуючись ст.12,33,118,125,126 Земельного кодексу 

України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення 

порядку набуття прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно 

та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, 

містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки 

комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади із земель запасу 

гр.Весельському Ярославу Івановичу, який проживає в с.Лісове Баранівського району, 

Житомирської області, орієнтовною площею 2,0000 га для ведення особистого селянського 

господарства в с.Лісове , Баранівського району Житомирської області. Дана земельна ділянка 

відноситься до земель сільськогосподарського призначення. 

2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській міській раді зареєструвати 

земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр.Весельському Я.І. подати проект землеустрою на 

розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної 

ділянки у власність.  

Міський голова                                                               А.О. Душко  



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

8 сесія 8 скликання 

 

від   17  липня   2017р.                                                                                                   № 388 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

       проекту землеустрою щодо відведення 

       земельної ділянки комунальної власності 

       Баранівської об’єднаної територіальної 

       громади для ведення особистого селянського 

       господарства з подальшою передачею у  

       власність гр.Весельській О.О. 

 

 

Розглянувши заяву гр.Весельської О.О., керуючись ст.12,33,118,125,126 Земельного кодексу 

України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення 

порядку набуття прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно 

та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, 

містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки 

комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади із земель запасу 

гр.Весельській Ользі Олександрівні, яка проживає в с.Лісове Баранівського району, Житомирської 

області, орієнтовною площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в 

с.Лісове , Баранівського району Житомирської області. Дана земельна ділянка відноситься до 

земель сільськогосподарського призначення. 

2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській міській раді зареєструвати 

земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр.Весельській О.О. подати проект землеустрою на 

розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної 

ділянки у власність.  

Міський голова                                                               А.О. Душко  



                                                                                                             

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

8 сесія 8 скликання 

 

від   17  липня   2017р.                                                                                          № 389 

 

 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  

комунальної власності Баранівської об’єднаної  

      територіальної громади, яка передбачена 

      для продажу на земельних торгах у формі 

       аукціону  

 

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка передбачена для продажу на земельних торгах у 

формі аукціону площею 0,0100 га, керуючись ст.12,39,134-136,1861 Земельного кодексу України, 

Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, 

будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка передбачена для продажу на земельних торгах у 

формі аукціону, загальною площею 0,0100 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по 

вул.Пашкевича,8б в м.Баранівка Житомирської області. Дана земельна ділянка відноситься до 

категорії земель житлової та громадської забудови. Кадастровий номер земельної ділянки – 

1820600000:01:002:0927. 

2. Відділу містобудування та архітектури, земельних відносин та комунальної власності  провести 

реєстрацію земельної ділянки відповідно до чинного законодавства. 

3. Дане рішення вважати заявою про здійснення державної реєстрації права комунальної 

власності. 

 

 

Міський голова                                                               А.О. Душко  



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

8 сесія 8 скликання 

 

від   17  липня   2017р.                                                                                              № 390 

 

 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  

комунальної власності Баранівської об’єднаної  

      територіальної громади, яка передбачена 

      для продажу на земельних торгах у формі 

       аукціону  

 

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка передбачена для продажу на земельних торгах у 

формі аукціону площею 0,0350 га, керуючись ст.12,39,134-136,1861 Земельного кодексу України, 

Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, 

будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка передбачена для продажу на земельних торгах у 

формі аукціону, загальною площею 0,0350 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

(АЗС) по вул.Першотравенській,24-б в м.Баранівка Житомирської області. Дана земельна ділянка 

відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови. Кадастровий номер земельної 

ділянки – 1820600000:01:004:1551. 

2. Відділу містобудування та архітектури, земельних відносин та комунальної власності  провести 

реєстрацію земельної ділянки відповідно до чинного законодавства. 

3. Дане рішення вважати заявою про здійснення державної реєстрації права комунальної 

власності. 

 

 

Міський голова                                                               А.О. Душко  



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

8 сесія 8 скликання 

 

від   17  липня   2017р.                                                                                                     № 391 

 

 

 

Про затвердження протоколу 

про наміри 

Розглянувши попередній протокол від 20 червня 2017 року, відповідно до якого                Ющенко 

О.М. виявляє свої наміри щодо передачі в безоплатне строкове користування з метою випасання 

худоби земельну ділянку в урочищі «Чипіль» загальною площею 0,80 га, яка належить їй на праві 

власності., керуючись ст.12 Земельного кодексу України, ст.635 Цивільного кодексу України, ст.26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з 

питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища, міська рада 

 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити протокол про наміри, укладений 20 червня 2017 року між ПП «Галекс-Агро» 
терміном на 3 роки в особі генерального директора та міським головою Душком А.О. 

2. Спеціалістам відділу містобудування та архітектури, земельних відносин та комунальної 
власності провести роботу по укладанню протоколів про наміри з власниками земельних 
ділянок, які розташовані на землях, необхідних для прогону великої рогатої худоби до 
існуючого пасовища в урочищі «Чипіль». 

 

 

 

 

Міський голова                                                               А.О. Душко  

 

 

 

 



                                                                                                

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

8 сесія 8 скликання 

 

від   17  липня   2017р.                                                                                                 № 392 

 

 

 

              Про надання дозволу на проведення 

              експертної грошової оцінки земельної 

              ділянки, яка передбачена для продажу 

              на земельних торгах 

 

 

Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування та архітектури, земельних 

відносин та комунальної власності про необхідність проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки, яка передбачена для продажу на земельних торгах, розглянувши проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, яка передбачена для продажу на земельних 

торгах у формі аукціону, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 

08.06.2016 р., керуючись ст.12,127,128 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Баранівській міській раді в особі міського голови Душка А.О. замовити проведення 

експертної грошової оцінки земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної 

територіальної громади, яка передбачена для продажу на земельних торгах (аукціоні) в м.Баранівка 

по вул.Пашкевича,8б загальною площею 0,0100 га для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі. Кадастровий номер земельної ділянки 1820600000:01:002:0927. 

3.  Міському голові Душку Анатолію Олександровичу від імені Баранівської міської ради 

укласти договір на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки з суб’єктом оціночної 

діяльності, який має ліцензію на виконання землеоціночних робіт.  

 

 

Міський голова                                                               А.О. Душко  



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

8 сесія 8 скликання 

 

від   17  липня   2017р.                                                                                                № 393 

 

 

 

              Про надання дозволу на проведення 

              експертної грошової оцінки земельної 

              ділянки, яка передбачена для продажу 

              на земельних торгах 

 

 

Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування та архітектури, земельних 

відносин та комунальної власності про необхідність проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки, яка передбачена для продажу на земельних торгах, розглянувши проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, яка передбачена для продажу на земельних 

торгах у формі аукціону, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 

08.06.2016 р., керуючись ст.12,127,128 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Баранівській міській раді в особі міського голови Душка А.О. замовити проведення 

експертної грошової оцінки земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної 

територіальної громади, яка передбачена для продажу на земельних торгах (аукціоні) в м.Баранівка 

по вул.Першотравенській,24-б загальною площею 0,0350 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі. Кадастровий номер земельної ділянки 1820600000:01:004:1551. 

3.  Міському голові Душку Анатолію Олександровичу від імені Баранівської міської ради 

укласти договір на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки з суб’єктом оціночної 

діяльності, який має ліцензію на виконання землеоціночних робіт.  

 

 

 

Міський голова                                                               А.О. Душко  



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

8 сесія 8 скликання 

 

від   17  липня   2017р.                                                                                                      № 394 

 

 

Про припинення права  

користування земельною 

ділянкою 

 

Розглянувши заяву гр.Корейби Т.В. про припинення права користування земельною ділянкою 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в зв’язку з продажем нежитлової будівлі, 

керуючись ст.12,141 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, 

будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Корейбі Тетяні Володимирівні 
загальною площею 0,0036 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м.Баранівка, 
вул.Пашкевича,6. 

2. Передати земельну ділянку площею 0,0036 га до земель запасу житлової та громадської 
забудови Баранівської об’єднаної територіальної громади. 

  

 

 

 

 

Міський голова                                                               А.О. Душко  

 

 

 

 



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

8 сесія 8 скликання 

 

від   17  липня   2017р.                                                                                                     №395  

 

 

 

Про передачу в оренду земельної 

ділянки комунальної власності 

       територіальної громади м.Баранівка 

       для будівництва та обслуговування 

       будівель торгівлі гр.Осовик Ю.М. 

        

 

Розглянувши заяву гр.Осовик Ю.М. про передачу в оренду земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі,  витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності від 22.06.2017 р., договір купівлі-продажу від 22.06.2017 р., керуючись 

ст.12,39,93,122,123,125 Земельного кодексу України, ст.33 Закону України «Про оренду землі», 

Законом України «Про землеустрій», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 

рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони 

навколишнього природного середовища, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Передати гр.Осовик Юлії Миколаївні, яка проживає в м.Баранівка, ХХХХХХХХХ, в 

короткострокову оренду терміном на 1 (один) рік земельну ділянку комунальної власності 

Баранівської об’єднаної територіальної громади для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

по вул.Пашкевича,6 в межах м.Баранівка Житомирської області загальною площею 0,0036 га, 

кадастровий номер ділянки – 1820600000:01:002:0823. 

2. Встановити розмір орендної плати за оренду земельної ділянки площею 0,0036 га в розмірі 

12% від нормативно-грошової оцінки землі з можливістю щорічного перегляду на сесії міської ради. 

3. Після закінчення терміну оренди продовжити термін дії договору оренди або повернути 

земельну ділянку в стані, придатному для подальшого використання за цільовим призначенням. 

4. Гр.Осовик Ю.М.: 

4.1. Замовити виготовлення договору оренди землі в землевпорядній організації та 

зареєструвати його відповідно до чинного законодавства. 



4.2.  Виконувати обов,язки землекористувача відповідно до вимог статті 96 Земельного кодексу 

України. 

4.3.  Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих 

інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. 

5. Дане рішення вважати заявою про здійснення державної реєстрації права комунальної 

власності. 

 

 

Міський голова                                                               А.О. Душко  

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

8 сесія 8 скликання 

 

від   17  липня   2017р.                                                                                                     № 396 

 

Про передачу в сервітутне користування 

земельної ділянки комунальної власності 

       територіальної громади м.Баранівка 

       для будівництва та обслуговування 

       будівель торгівлі гр.Майструк О.В. 

        

Розглянувши заяву гр.Майструк О.В. про передачу в сервітутне користування земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, враховуючи технічну документацію із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки загальною площею 0,0505 га (0,0028 га, 0,0028 га та 

0,0449 га) для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, яка перебуває у комунальній 

власності Баранівської міської ради, керуючись ст.12,98-101 Земельного кодексу України, Законом 

України «Про землеустрій», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 

постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони 

навколишнього природного середовища, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Передати гр.Майструк Олені Василівні, яка проживає в м.Баранівка, ХХХХХХХ, в сервітутне 

користування терміном на 49 (сорок дев,ять) років земельну ділянку комунальної власності 

Баранівської об’єднаної територіальної громади для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

по вул.Соборній,1 в межах м.Баранівка Житомирської області загальною площею 0,0056 га, в тому 

числі: ділянка №1 – 0,0028 га (кадастровий номер ділянки – 1820600000:01:001:1003), ділянка №2 – 

0,0028 га (кадастровий номер ділянки – 1820600000:01:001:1004). 

2. Встановити розмір плати за сервітутне користування земельних ділянок загальною площею 

0,0056 га, в тому числі: ділянка №1 – 0,0028 га, ділянка №2 – 0,0028 га, в розмірі 3% від нормативно-

грошової оцінки землі. 

4. Гр.Майструк О.В.: 

4.1. Замовити виготовлення договору про встановлення земельного сервітуту в землевпорядній 

організації та зареєструвати його відповідно до чинного законодавства. 

4.2.  Виконувати обов,язки землекористувача відповідно до вимог статті 96 Земельного кодексу 

України. 



4.3.  Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих 

інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. 

5. Дане рішення вважати заявою про здійснення державної реєстрації права комунальної 

власності. 

 

 

Міський голова                                                               А.О. Душко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

8 сесія 8 скликання 

 

від   17  липня   2017р.                                                                                            № 397 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

детального плану території 

 

Розглянувши заяву Леонця С.О. про необхідність виготовлення детального плану території по 

ХХХХХХХХ, м.Баранівка, керуючись ст.12 Земельного кодексу України, Законом України «Про основи 

містобудівної діяльності», Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України від 16.11.2011 р. №290,  ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, 

містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Баранівській міській раді в особі міського голови Душка А.О. замовити виготовлення 
детального плану території земельної ділянки площею 01000 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по ХХХХХ, м.Баранівка з навколишнім 
оточенням. 

2. Виконавчому комітету Баранівської міської ради забезпечити підготовку замовлення 
договору на розроблення детального плану, надання вихідних даних, поточний контроль за 
виконанням робіт та надання проекту на затвердження. 

3. Фінансування робіт по виготовленню детального плану провести відповідно до 
чинного законодавства. 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                               А.О. Душко  

 

 



                               

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

8 сесія 8 скликання 

 

від   17  липня   2017р.                                                                                                             №398  

 

 

Про внесення змін до рішення №124 

від 17.02.2017 року 3 сесії 8 скликання 

 

 

Розглянувши клопотання директора ТОВ «Декор Україна» Молотковця О.О. та заслухавши 

інформацію начальника відділу містобудування та архітектури, земельних відносин та комунального 

майна про необхідність внесення змін до рішення №124 від 17.02.2017 року 3 сесії 8 скликання, 

керуючись ст.12,93 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

Внести зміни до рішення №124 від 17.02.2017 року 3 сесії 8 скликання а саме викласти  пункт 

2  в новій редакції : 

 «2.  Встановити розмір орендної плати за оренду земельних ділянок загальною площею 

1,2091 га в розмірі 3% від нормативно-грошової оцінки землі з можливістю щорічного перегляду на 

сесії міської ради». 

 

 

 

 

Міський голова                                                               А.О. Душко  

 

 

 



 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

8 сесія 8 скликання 

 

від   17  липня   2017р.                                                                                                 № 399 

 

              Про надання дозволу на проведення 

              експертної грошової оцінки земельної 

              ділянки, яка передбачена для продажу 

              на земельних торгах 

 

 

Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування та архітектури, земельних 

відносин та комунальної власності про необхідність проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки, яка передбачена для продажу на земельних торгах, розглянувши проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, яка передбачена для продажу на земельних 

торгах у формі аукціону, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 

08.06.2016 р., керуючись ст.12,127,128 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Баранівській міській раді в особі міського голови Душка А.О. замовити проведення 

експертної грошової оцінки земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної 

територіальної громади, яка передбачена для продажу на земельних торгах (аукціоні) в м.Баранівка 

по вул.Звягельська,141 загальною площею 4,0000 га для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості. Кадастровий номер земельної ділянки 1820600000:01:005:1548. 

3.  Міському голові Душку Анатолію Олександровичу від імені Баранівської міської ради 

укласти договір на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки з суб’єктом оціночної 

діяльності, який має ліцензію на виконання землеоціночних робіт.  

 

 

 

Міський голова                                                               А.О. Душко  



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

8 сесія 8 скликання 

 

від   17  липня   2017р.                                                                                                    № 400 

 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  

комунальної власності Баранівської об’єднаної  

      територіальної громади, яка передбачена 

      для продажу на земельних торгах у формі 

       аукціону  

 

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка передбачена для продажу на земельних торгах у 

формі аукціону площею 4,0000 га, керуючись ст.12,39,134-136,1861 Земельного кодексу України, 

Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, 

будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка передбачена для продажу на земельних торгах у 

формі аукціону, загальною площею 4,0000 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості по 

вул.Звягельській,141 в м.Баранівка Житомирської області. Дана земельна ділянка відноситься до 

категорії земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 

Кадастровий номер земельної ділянки – 1820600000:01:005:1548. 

2. Відділу містобудування та архітектури, земельних відносин та комунальної власності  провести 

реєстрацію земельної ділянки відповідно до чинного законодавства. 

3. Дане рішення вважати заявою про здійснення державної реєстрації права комунальної 

власності. 

 

 

Міський голова                                                               А.О. Душко  



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

8 сесія 8 скликання 

 

від   17  липня   2017р.                                                                                                         № 401 

 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

       детального плану території 

 

 

Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування та архітектури, земельних відносин 

та комунальної власності Баранівської міської ради Шевчук О.Г. про необхідність виготовлення 

детального плану території земельної ділянки по вул.Партизанська,80а, керуючись ст.12 Земельного 

кодексу України, Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», Наказом Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.11.2011 

р. №290, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 

постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони 

навколишнього природного середовища, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Баранівській міській раді в особі міського голови Душка А.О. замовити виготовлення детального 
плану території земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади в місті Баранівка по вул.Партизанській,80а загальною площею 0,1000 га 
зі зміною цільового призначення з земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства на землі житлової та громадської забудови для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 
Кадастровий номер земельної ділянки – 1820600000:01:002:0923.  

2. Виконавчому комітету Баранівської міської ради забезпечити підготовку замовлення договору 
на розроблення детального плану, надання вихідних даних, поточний контроль за виконанням 
робіт та надання проекту на затвердження. 

3. Фінансування робіт по виготовленню детального плану провести відповідно до чинного 
законодавства. 

 

 

 

Міський голова                                                               А.О. Душко  

 



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

8 сесія 8 скликання 

 

від   17  липня   2017р.                                                                                          № 402 

 

Про затвердження «Детального плану 

території по зміні цільового призначення 

земельної ділянки житлової та громадської  

забудови для будівництва та обслуговування  

житлового будинку, господарських будівель  

і споруд на землі для будівництва та  

обслуговування будівель торгівлі по 

 вул.Звягельській,15 у м.Баранівка  

Житомирської області»  

 

 

Розглянувши «Детальний план території по зміні цільового призначення земельної ділянки 

житлової та громадської забудови для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на землі для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по 

вул.Звягельській,15 у м.Баранівка Житомирської області», враховуючи протокол громадських слухань 

від 30.06.2017 р., керуючись ст. 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», 

наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України від 16.11.2011 року №290 «Про затвердження порядку розроблення містобудівної 

документації», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 

рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони 

навколишнього природного середовища , міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити «Детальний план території по зміні цільового призначення земельної 

ділянки житлової та громадської забудови для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на землі для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по 

вул.Звягельській,15 у м.Баранівка Житомирської області», який розроблений фізичною особою-

підприємцем Микитенком В.А. 



2. Виконавчому комітету Баранівської міської ради забезпечити оприлюднення детального 

плану території протягом 10 днів з дня його затвердження. 

 

 

 

 
Міський голова                                                               А.О. Душко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

8 сесія 8 скликання 

 

від   17  липня   2017р.                                                                                               № 403 

 

Про затвердження «Детального плану 

території земельної ділянки комунальної  

власності Баранівської об’єднаної  

територіальної громади по 

 вул.Соборній,26 у м.Баранівка  

Житомирської області»  

 

Розглянувши «Детальний план території земельної ділянки комунальної власності Баранівської 

об’єднаної територіальної громади по вул..Соборній,26 у м.Баранівка Житомирської області», 

враховуючи протокол громадських слухань від 30.06.2017 р., керуючись ст. 19 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України від 16.11.2011 року №290 «Про затвердження порядку 

розроблення містобудівної документації», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, 

будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити «Детальний план території земельної ділянки комунальної власності 

Баранівської об’єднаної територіальної громади по вул..Соборній,26 у м.Баранівка Житомирської 

області», який розроблений фізичною особою-підприємцем Микитенком В.А. 

2. Виконавчому комітету Баранівської міської ради забезпечити оприлюднення детального 

плану території протягом 10 днів з дня його затвердження. 

 

 

 

 
Міський голова                                                               А.О. Душко  

 



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

8 сесія 8 скликання 

 

від   17  липня   2017р.                                                                                                            № 404 

 

Про затвердження «Детального плану 

території для уточнення місця 

 розміщення об’єкту проектування  

з метою будівництва «Будинку  

комерційної діяльності по вул..Звягельській,9  

у м.Баранівка Житомирської області»  

 

 

Розглянувши «Детальний план території для уточнення місця розміщення об’єкту проектування з 

метою будівництва «Будинку комерційної діяльності по вул..Звягельській,9 у м.Баранівка 

Житомирської області», враховуючи протокол громадських слухань від 30.06.2017 р., керуючись ст. 19 

Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», наказом Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.11.2011 року №290 

«Про затвердження порядку розроблення містобудівної документації», ст.26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних 

відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська 

рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити «Детальний план території для уточнення місця розміщення об’єкту 

проектування з метою будівництва «Будинку комерційної діяльності по вул..Звягельській,9 у 

м.Баранівка Житомирської області», який розроблений фізичною особою-підприємцем Микитенком 

В.А. 

2. Виконавчому комітету Баранівської міської ради забезпечити оприлюднення детального 

плану території протягом 10 днів з дня його затвердження. 

 

 

 
Міський голова                                                               А.О. Душко  



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

8 сесія 8 скликання 

 

від   17  липня   2017р.                                                                                                № 405 

 

Про затвердження «Детального плану 

території земельної ділянки  

комунальної власності Баранівської  

об’єднаної територіальної громади  

в по вул..Набережній у м.Баранівка  

Житомирської області зі зміною  

цільового призначення з земель  

сільськогосподарського призначення  

для сінокосіння та випасання худоби  

на землі промисловості, транспорту,  

зв’язку, енергетики, оборони іншого  

призначення для розміщення та експлуатації  

основних, підсобних і допоміжних будівель  

та споруд технічної інфраструктури»  

 

 

Розглянувши «Детальний план території земельної ділянки комунальної власності Баранівської 

об’єднаної територіальної громади по вул..Набережній у м.Баранівка Житомирської області зі зміною 

цільового призначення з земель сільськогосподарського призначення для сінокосіння та випасання 

худоби на землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони іншого призначення для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної 

інфраструктури», враховуючи протокол громадських слухань від 30.06.2017 р., керуючись ст. 19 

Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», наказом Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.11.2011 року №290 

«Про затвердження порядку розроблення містобудівної документації», ст.26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних 

відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська  

рада 



 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити «Детальний план території земельної ділянки комунальної власності 

Баранівської об’єднаної територіальної громади по вул..Набережній у м.Баранівка Житомирської 

області зі зміною цільового призначення з земель сільськогосподарського призначення для 

сінокосіння та випасання худоби на землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони 

іншого призначення для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд технічної інфраструктури», який розроблений фізичною особою-підприємцем Микитенком 

В.А. 

2. Виконавчому комітету Баранівської міської ради забезпечити оприлюднення детального 

плану території протягом 10 днів з дня його затвердження. 

 

 
Міський голова                                                               А.О. Душко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

8 сесія 8 скликання 

 

від   17  липня   2017р.                                                                                                            № 406 

 

 

 

Про звернення Баранівської міської ради 

Житомирської області щодо необхідності 

якнайшвидшого прийняття у другому читанні 

проекту Закону України «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо 

розширення повноважень органів місцевого 

самоврядування з управління земельними 

ресурсами та посилання державного контролю 

за використанням і охороною земель» 

(реєстраційний номер 4355) 

        

 

 

Заслухавши інформацію міського голови Душка А.О. щодо розширення повноважень органів 

місцевого самоврядування з управління земельними ресурсами та посилення державного контролю 

за використанням та охороною земель, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Схвалити звернення Баранівської міської ради до Голови Верховної Ради України А.Парубія, щодо 

необхідності якнайшвидшого прийняття у другому читанні проекту Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого 

самоврядування з управління земельними ресурсами та посилення державного контролю за 

використанням і охороною земель» (реєстраційний номер 4355).  



2. Рішення надіслати Голові Верховної Ради України А.Парубію та народним депутатам Верховної 

Ради. 

3.   Звернення розмістити на офіційному сайті Баранівської міської ради. 

4.   Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань земельних відносин, 

містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища.. 

 

 

 

 

Міський голова                                                               А.О. Душко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                         Додаток 1  

до рішення 8 сесії 8 скликання 

Баранівської міської ради 

                                                                                               Від 17.07.2017 №406 

 

Голові Верховної Ради України 

 А.Парубію 

 ЗВЕРНЕННЯ 

Ми, депутати Баранівської міської ради, наполягаємо на якнайшвидшому законодавчому 

врегулюванні питання передачі органам місцевого самоврядування повноважень щодо 

розпорядження землями за межами населених пунктів. 

Адже сьогодні склалася парадоксальна ситуація, коли землями поза межами населених 

пунктів, що розташовані на території об’єднаних територіальних громад, розпоряджаються не 

відповідні ради, а чиновники Держгеокадастру. Ті громади, які ще не об’єдналися, через відсутність 

вільних земель в межах населених пунктів не можуть вирішити свої нагальні питання, у тому числі, у 

сфері містобудування, забезпечення земельними ділянками учасників АТО, розташування цвинтарів, 

сміттєзвалищ тощо. 

19 квітня 2016 року Верховна Рада України прийняла у першому читанні проект Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень 

органів місцевого самоврядування з управління земельними ресурсами та посилення державного 

контролю за використанням і охороною земель» № 4355, який покликаний вирішити вищевказані 

питання. 

Завдяки прийняттю законопроекту № 4355 територіальні громади, що об’єдналися 

відповідно до закону, зможуть безперешкодно стати власниками земель за межами населених 

пунктів, крім земель оборони, земель природно-заповідного та іншого природоохоронного 

призначення на об’єктах природно-заповідного фонду загальнодержавного значення та інших, які 

мають важливе значення для держави. Тим сільським, селищним та міським радам, які ще не 

об’єдналися, передається право розпорядження землями за межами населених пунктів. 

Вільне розпорядження такими землями сільськогосподарського призначення сприятиме 

розвиткові фермерського господарства, залученню інвестицій, будівництву підприємств переробки та 

виробництва продукції, розвитку туристичної галузі. Більше того, це дасть можливість місцевим 

радам забезпечити учасників Антитерористичної операції земельними ділянками, адже сьогодні 

права багатьох з них не можуть бути реалізовані через відсутність вільних земельних ділянок в межах 

населених пунктів, а також дати можливість розширити межі населених пунктів, що сприятиме 

розвитку інфраструктури . 

Незважаючи на те, що з моменту прийняття законопроекту № 4355 у першому читанні 

пройшов рік і він підготовлений до розгляду у другому читанні, він так і не був розглянутий 

Парламентом. 

Зволікати з законодавчим врегулюванням даного питання гальмує реформу децентралізації 

в земельній сфері та суперечить її основоположним принципам. 

Враховуючи вищевикладене, з метою створення достатньої ресурсної бази для розвитку 

місцевого самоврядування в Україні відповідно до європейських стандартів, підтримки 

добровільного обєднання територіальних громад, впровадження прозорого та публічного процесу 

управління та розпорядження землями за межами населених пунктів, 



                                              Просимо Вас: 

Забезпечити якнайшвидший розгляд у другому читанні і прийняття проекту Закону України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів 

місцевого самоврядування з управління земельними ресурсами та посилення державного контролю 

за використанням і охороною земель» ( реєстраційний номер 4355). 

                                                                 Прийнято на восьмій сесії 

 Баранівської міської ради 

 Восьмого скликання 

                                                                                 Від 17 червня 2017 року № 406 

 

Секретар ради                                                                                                      Ю.М. Оханський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

8 сесія 8 скликання 

 

від   17  липня   2017р.                                                                                                        № 407 

 

 

         Про надання дозволу на виготовлення 

         проекту землеустрою щодо відведення 

у власність земельної ділянки комунальної  

власності територіальної громади м.Баранівка  

для індивідуального садівництва гр.Бабенко Н.С. 

 

Розглянувши заяву гр.Бабенко Н.С. про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва, керуючись ст.12,35,118,125,126 

Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», ст.12,25 Закону України «Про 

землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 

рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони 

навколишнього природного середовища, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 

ділянки з земель запасу комунальної власності територіальної громади м.Баранівка гр.Бабенко Надії 

Сергіївні, яка проживає в м.Баранівка, ХХХХХХХХХХ, орієнтовною загальною площею 0,1200 га для 

індивідуального садівництва. Дана земельна ділянка розташована в  м.Баранівка, вул.Вербова, і 

відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності територіальної громади м.Баранівка, Баранівській міській раді зареєструвати 

земельну ділянку у відділі Держгеокадастру.   Бабенко Н.С. подати  проект землеустрою на розгляд 

сесії  міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження  та передачі земельної ділянки у 

власність. 

 

 

           Міський голова                                           А.О.Душко 



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

8 сесія 8 скликання 

 

від   17  липня   2017р.                                                                                                № 408 

 

Про надання дозволу на проведення 

      експертної грошової оцінки земельної 

ділянки ФОП Венгер  В.М. 

                                                                                                        

Розглянувши заяву ФОП Венгер В.М., договір оренди землі, зареєстрований у відділі 

економічного, агропромислового розвитку, архітектури та житлово-комунального господарства  

Баранівської районної державної адміністрації Житомирської області 22.06.2017 року, та керуючись 

ст.12,127,128  Земельного Кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», міська рада 

 

 ВИРІШИЛА: 

 

1.Надати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки ФОП Венгер 

Валентині Максимівні в м.Баранівка по вул.Звягельській,2-б загальною площею 0,0020 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Кадастровий номер земельної ділянки 

1820600000:01:001:0247. 

2.Зобов,язати ФОП Венгер Валентину максимівну укласти з Баранівською міською радою 

договір про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки в місячний строк з 

моменту прийняття цього рішення. 

3.Міському голові Душку Анатолію Олександровичу від імені Баранівської міської ради 

укласти: 

- Договір про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки з ФОП 

Венгер В.М.; 

- Договір на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки з суб’єктом 

оціночної діяльності, який має ліцензію на виконання землеоціночних робіт. Фінансування робіт з 

проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки провести за рахунок коштів авансового 

внеску, сплаченого ФОП Венгер Валентини Максимівни. 

 

 

 

               Міський голова                                                          А.О.Душко 



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

8 сесія 8 скликання 

 

від   17  липня   2017р.                                                                                                           № 409 

 

Про поновлення дії 

договору оренди землі 

ФОП Салюка А.В. 

 

Розглянувши заяву ФОП Салюка А.В. про поновлення дії договору оренди землі, який 

зареєстрований в відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури Баранівської районної 

державної адміністрації Житомирської області 03.08.2016 р., керуючись ст.12,93,124 Земельного 

кодексу України, ст.33 Закону України «Про оренду землі», ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Поновити терміном на один рік дію договору оренди земельної ділянки, який 
укладений між Баранівською міською радою та фізичною особою-підприємцем Салюком Анатолієм 
Васильовичем для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Земельна ділянка загальною 
площею 0,0406 га знаходиться в м.Баранівка по вул.Першотравенській,17 (розмір орендної плати – 3 
% від нормативно-грошової оцінки землі). Кадастровий номер земельної ділянки – 
1820600000:01:002:0773. 

2. ФОП Салюку А.В. укласти додаткову угоду до договору оренди землі та зареєструвати 
її відповідно до чинного законодавства. 

3. Дане рішення вважати заявою про здійснення державної реєстрації права комунальної 
власності. 

 

 

 

 

Міський голова                                                               А.О. Душко  

 

 

 



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

8 сесія 8 скликання 

 

від   17  липня   2017р.                                                                                            № 410 

 

 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  

комунальної власності Баранівської об’єднаної  

      територіальної громади, яка передбачена 

      для продажу на земельних торгах у формі 

       аукціону  

 

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка передбачена для продажу на земельних торгах у 

формі аукціону площею 0,0100 га, керуючись ст.12,39,134-136,1861 Земельного кодексу України, 

Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, 

будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка передбачена для продажу на земельних торгах у 

формі аукціону, загальною площею 0,0100 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по 

вул.Пашкевича,8б в м.Баранівка Житомирської області. Дана земельна ділянка відноситься до 

категорії земель житлової та громадської забудови. Кадастровий номер земельної ділянки – 

1820600000:01:002:0927. 

2. Відділу містобудування та архітектури, земельних відносин та комунальної власності  провести 

реєстрацію земельної ділянки відповідно до чинного законодавства. 

3. Дане рішення вважати заявою про здійснення державної реєстрації права комунальної 

власності. 

 

 

Міський голова                                                               А.О. Душко  



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

8 сесія 8 скликання 

 

від   17  липня   2017р.                                                                                          № 411 

 

 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  

комунальної власності Баранівської об’єднаної  

      територіальної громади, яка передбачена 

      для продажу на земельних торгах у формі 

       аукціону  

 

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка передбачена для продажу на земельних торгах у 

формі аукціону площею 0,0083 га, керуючись ст.12,39,134-136,1861 Земельного кодексу України, 

Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, 

будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка передбачена для продажу на земельних торгах у 

формі аукціону, загальною площею 0,0083 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі  по 

вул.Звягельській,7-в в м.Баранівка Житомирської області. Дана земельна ділянка відноситься до 

категорії земель житлової та громадської забудови. Кадастровий номер земельної ділянки – 

1820600000:01:005:1550. 

2. Відділу містобудування та архітектури, земельних відносин та комунальної власності  провести 

реєстрацію земельної ділянки відповідно до чинного законодавства. 

3. Дане рішення вважати заявою про здійснення державної реєстрації права комунальної 

власності. 

 

 

Міський голова                                                               А.О. Душко  



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

8 сесія 8 скликання 

 

від   17  липня   2017р.                                                                                                   № 412 

 

 

 

              Про надання дозволу на проведення 

              експертної грошової оцінки земельної 

              ділянки, яка передбачена для продажу 

              на земельних торгах 

 

 

Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування та архітектури, земельних 

відносин та комунальної власності про необхідність проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки, яка передбачена для продажу на земельних торгах, розглянувши проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, яка передбачена для продажу на земельних 

торгах у формі аукціону, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 

08.06.2016 р., керуючись ст.12,127,128 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Баранівській міській раді в особі міського голови Душка А.О. замовити проведення 

експертної грошової оцінки земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної 

територіальної громади, яка передбачена для продажу на земельних торгах (аукціоні) в м.Баранівка 

по вул.Звягельській,7-в загальною площею 0,0083 га для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі. Кадастровий номер земельної ділянки 1820600000:01:005:1550. 

3.  Міському голові Душку Анатолію Олександровичу від імені Баранівської міської ради 

укласти договір на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки з суб’єктом оціночної 

діяльності, який має ліцензію на виконання землеоціночних робіт.  

 

 

 

Міський голова                                                               А.О. Душко  



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

8 сесія 8 скликання 

 

від   17  липня   2017р.                                                                                                    № 413 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

       проекту землеустрою щодо відведення 

       земельної ділянки комунальної власності 

       Баранівської об’єднаної територіальної 

       громади для ведення особистого селянського 

       господарства з подальшою передачею у  

       власність гр.Терешка Д.В. 

 

 

Розглянувши заяву гр.Терешка Д.В., керуючись ст.12,33,118,125,126 Земельного кодексу України, 

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку 

набуття прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, 

містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 

ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади із земель запасу 

гр.Терешку Денису Вікторовичу, який проживає в м.Баранівка ХХХХХХХ, Житомирської області, 

орієнтовною площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства район Табори , 

Баранівського району Житомирської області. Дана земельна ділянка відноситься до земель 

сільськогосподарського призначення. 

2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській міській раді 

зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр.Терешку Д.В. подати проект 

землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та 

передачі земельної ділянки у власність.  

Міський голова                                                               А.О. Душко  



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

8 сесія 8 скликання 

 

від   17  липня   2017р.                                                                                                       № 414 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

       проекту землеустрою щодо відведення 

       земельної ділянки комунальної власності 

       Баранівської об’єднаної територіальної 

       громади для ведення особистого селянського 

       господарства з подальшою передачею у  

       власність гр.Душко Ю.М. 

 

 

Розглянувши заяву гр.Душко Ю.М., керуючись ст.12,33,118,125,126 Земельного кодексу України, 

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку 

набуття прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, 

містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 

ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади із земель запасу 

гр.Душко Юлії Модестівні, яка проживає по ХХХХХХХ м.Баранівка, Баранівського району, 

Житомирської області, орієнтовною площею 2,0000 га для ведення особистого селянського 

господарства в м.Баранівка район Табори , Баранівського району Житомирської області. Дана 

земельна ділянка відноситься до земель сільськогосподарського призначення. 

2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській міській раді 

зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр.Душко Ю.М. подати проект 

землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та 

передачі земельної ділянки у власність.  

Міський голова                                                               А.О. Душко  



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

8 сесія 8 скликання 

 

від   17  липня   2017р.                                                                                                    № 415 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

       проекту землеустрою щодо відведення 

       земельної ділянки комунальної власності 

       Баранівської об’єднаної територіальної 

       громади для ведення особистого селянського 

       господарства з подальшою передачею у  

       власність гр.Полюшкевич О.М. 

 

 

Розглянувши заяву гр.Полюшкевич О.М., керуючись ст.12,33,118,125,126 Земельного кодексу 

України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення 

порядку набуття прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно 

та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, 

містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 

ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади із земель запасу 

гр.Полюшкевич Оксані Миколаївні, яка проживає по ХХХХХХХ м.Баранівка, Баранівського району, 

Житомирської області, орієнтовною площею 2,0000 га для ведення особистого селянського 

господарства в м.Баранівка район Табори , Баранівського району Житомирської області. Дана 

земельна ділянка відноситься до земель сільськогосподарського призначення. 

2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській міській раді 

зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр.Полюшкевич О.М. подати проект 

землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та 

передачі земельної ділянки у власність.  

Міський голова                                                               А.О. Душко  



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

8 сесія 8 скликання 

 

від   17  липня   2017р.                                                                                                          № 416 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

       проекту землеустрою щодо відведення 

       земельної ділянки комунальної власності 

       Баранівської об’єднаної територіальної 

       громади для ведення особистого селянського 

       господарства з подальшою передачею у  

       власність гр.Сокорєву В.М. 

 

 

Розглянувши заяву гр.Сокорєва В.М., керуючись ст.12,33,118,125,126 Земельного кодексу 

України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення 

порядку набуття прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно 

та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, 

містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 

ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади із земель запасу 

гр.Сокорєву Валерію Миколайовичу, який проживає по ХХХХХХХХХ, м.Баранівка, Баранівського 

району, Житомирської області, орієнтовною площею 2,0000 га для ведення особистого селянського 

господарства м.Баранівка, район Табори , Баранівського району Житомирської області. Дана 

земельна ділянка відноситься до земель сільськогосподарського призначення. 

2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській міській раді 

зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр.Сокорєву В.М. подати проект 

землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та 

передачі земельної ділянки у власність.  

Міський голова                                                               А.О. Душко  



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

8 сесія 8 скликання 

 

від   17  липня   2017р.                                                                                                №417  

 

Про надання дозволу на виготовлення 

       проекту землеустрою щодо відведення 

       земельної ділянки комунальної власності 

       Баранівської об’єднаної територіальної 

       громади для будівництва і обслуговування 

       житлового будинку, господарських будівель 

       і споруд з подальшою передачею у власність  

       гр.Яценку М.Ю. 

 

Розглянувши заяву гр.Яценка М.Ю., технічний паспорт на житловий будинок, керуючись 

ст.12,40,118,125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», Законом України «Про 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про 

землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 

рекомендації постійної комісії з земельних питань, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 

ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади гр.Яценку Михайла 

Юхимовича, який проживає в м.Баранівка ХХХХХХ, орієнтовною площею 0,1000 га для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м.Баранівка ХХХХХХХХ. Дана 

земельна ділянка відноситься до земель житлової та громадської забудови та перебуває в 

користуванні гр.Яценка М.Ю. 

2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській міській раді 

зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр.Яценку М.Ю. подати проект 

землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та 

передачі земельної ділянки у власність.  

Міський голова                                                               А.О. Душко  



  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

8 сесія 8 скликання 

 

від 17 липня  2017                                                                                                          №418 

 

Про коригування проектно кошторисної 
документації «Капітальний ремонт площі Волі 
в м. Баранівка Житомирської області 
організація дорожнього руху» 

 
Керуючись рішенням №38 від 11.01.2017 р. міський бюджет 2017 р.»,  ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  на підставі рекомендацій комісії з питань 
планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, міська рада  
 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Надати дозвіл на  коригування проектно кошторисної документації «Капітальний 

ремонт площі Волі в м. Баранівка Житомирської області організація дорожнього руху.  
2. Контроль за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Савчука В.А., на постійну комісію з питань 
житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 
підприємництва та сфери послуг (Курбатов В.А.) та на комісію з питань планування, 
фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (Нечипорук Д.В.). 
 

 

Міський голова                                                                А.О. Душко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
8 сесія 8 скликання 

 

від 17 липня  2017                                                                                             №419 
Про встановлення місцевих податків та  
зборів на 2018 рік 
(регуляторний акт) 

Керуючись Податковим Кодексом України, ст. 26 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради, міська 
рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Встановити наступні місцеві податки та збори на 2018 рік:  
1.1. Податок на майно в частині:  
1.1.1 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;  
1.1.2 Транспортний податок;  
1.2. Єдиний податок. Місцеві збори:  
1.2. Туристичний збір. 
2. Встановити ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки: 
2.1. Ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, для об’єктів 

житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, 
встановлюється у розмірі 0,3 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої 
законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. м. бази оподаткування.  

2.2. Ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, для об’єктів 
нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, 
встановлюється у розмірі 0,2 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої 
законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. м. бази оподаткування. 

 3. Встановити ставку транспортного податку з розрахунку на календарний рік у 
розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль, який використовується не більше 5 
років та середня ринкова вартість, яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної 
плати, встановленої законом на 1 січня звітного року. 

 4. Встановити ставки єдиного податку для фізичних осіб – підприємців, які 
здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з 
розрахунку на календарний місяць: 

4.1. Для І групи платників єдиного податку – 10 відсотків розміру від прожиткового 
мінімуму, встановленої законом на 01 січня податкового року.  

4.2. Для ІІ групи платників єдиного податку - 20 відсотків розміру мінімальної 
заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового року.  

5. Встановити ставку туристичного збору у розмірі 1 відсотка до вартості усього 
періоду проживання (ночівлі) в місцях визначених Положенням про порядок справляння 
туристичного збору. 

6. Дане рішення підлягає оприлюдненню згідно чинного законодавства.  
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради 

з питань бюджету.  
8. Звіт за надходженнями місцевих податків і зборів заслуховувати щоквартально. 
 

Міський голова                                                               А.О. Душко 



  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
8 сесія 8 скликання 

 

від 17 липня  2017                                                                                                     №420 

 
Про внесення змін до Програми  
економічного та соціального розвитку  
об’єднаної територіальної громади  
та міста Баранівка на 2017 рік 
 

 
На підставі статті 25, пункту 22 частини 1 статті 26, пункту 9 частини 4 статті 42 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши та обговоривши зміни 
до Програми економічного і соціального розвитку об’єднаної громади та міста Баранівка на 
2017 рік, міська рада  
 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Внести зміни до  Програми економічного і соціального розвитку об’єднаної 

громади та міста Баранівка на 2017 рік та викласти її в новій редакції  (додається).  
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань планування, 

фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (Ничипорук Д.В.).  
 

 

Міський голова                                                                      А.О. Душко 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
8 сесія 8 скликання 

 

від 17 липня  2017                                                                                                     №421 

 
Про внесення змін до рішення 
Баранівської міської ради № 149 
від 28 березня 2017 року  
«Про затвердження проектів  реалізація 
яких запланована на 2017 рік за рахунок коштів 
субвенції з державного бюджету  
місцевим бюджетам на формування  
інфраструктури  Баранівської об’єднаної 
територіальної громади». 

 

 
На підставі ст, 26, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

заслухавши та обговоривши зміни до проектів  реалізація яких запланована на 2017 рік за 
рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 
інфраструктури  Баранівської об’єднаної територіальної громади» на підставі рекомендацій 
комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, міська 
рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни проектів  реалізація яких запланована на 2017 рік за рахунок коштів 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури  

Баранівської об’єднаної територіальної громади» та затвердити їх  в новій редакції  

(додається).  

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань планування, 

фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (Ничипорук Д.В.).  

 

 

Міський голова                                                                      А.О. Душко 
 

 

 

 

 

 



  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
8 сесія 8 скликання 

 

від 17 липня  2017                                                                                                   №422 

Про внесення змін до рішення сесії 
від 28.03.2017 року №150 
«Про граничні суми витрат на 
придбання автомобілів, меблів, 
іншого обладнання та устаткування, 
мобільних телефонів, комп’ютерів 
установами та організаціями, які 
утримуються за рахунок міського бюджету» 
 
 
                Відповідно до ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Постанови Кабінету Міністрів України від 04.04.2001 року № 332 «Про граничні суми витрат 
на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, 
комп'ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за 
рахунок державного бюджету» (зі змінами), сесія міської ради 
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни до Додатку №1 затвердженого рішенням 4-ї сесії 8-го скликання від 
28.03.2017р. № 150 «Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого 
обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп’ютерів установами та організаціями, 
які  утримуються за рахунок міського бюджету» в графі « Мобільний телефон: утримання (на 
місяць) замінити суму 400 грн. на суму 450 грн.». 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань планування, 
бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку (Нечипорук Д.В.) 

 
 

 Міський голова                                                                              А.О.Душко 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
8 сесія 8 скликання 

 

від 17 липня  2017                                                                                             №423 

 
Про затвердження « Проектної 
пропозиції для місцевих 
ініціатив з прозорості та 
громадської участі в Україні 
«Гендерна рівність у  
прийнятті рішень» 
 
 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в України», з 
метою більш ефективного виконання завдань і функцій місцевого самоврядування, сприяння 
місцевому і регіонального розвитку, захисту прав та інтересів територіальних громад та для 
використання грантових коштів, Баранівська міська рада Житомирської 
 області       
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити проектну «Пропозицію для місцевих ініціатив з прозорості та 
громадської участі в Україні «Гендерна рівність у прийнятті рішень», яка була подана на 
конкурсний відбір Конгесу Ради Європи місцевих та регіональних Рад та була відібрана з 
поміж 22 проектних пропозицій. 

2. Уповноважити міського голову Душка Анатолія Олександровича підписати 
грантовий контракт з Конгресом ради Європи місцевих та регіональних Рад для отримання 
фінансування вище вказаної проектної пропозиції. 

3. Контроль покласти на голову комісії з питань планування, фінансів, бюджету та 
соціально-економічного розвитку Нечипорука Д.В. 
 
 
 
 

Міський голова                                                                               А.О.Душко 
 

 

 

 

 



  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
8 сесія 8 скликання 

 

від 17 липня  2017                                                                                                 №424 

Про затвердження Програми охорони 
навколишнього природного середовища 
Баранівської міської ради на 2017-2019 роки  
 
 

Керуючись ст.47 Закону України «Про охорону навколишнього природного 
середовища», Законом України «Про благоустрій населених пунктів», ст.26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», постановою КМУ «Про затвердження переліку 
видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів» від 17.09.1996 №1147, 
Баранівська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Програму охорони навколишнього природного середовища Баранівської 
міської ради на 2017-2019 роки  (далі – Програма), що додається. 

2. Управлінню фінансів Баранівської міської ради та відділу бухгалтерського обліку та 
економічного розвитку, інвестицій та закупівель Баранівської міської ради передбачити в 
міському бюджеті щорічне асигнування на реалізацію заходів Програми. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяності виконавчого органу ради Савчука В.А.. 
 

 

Міський голова                                                                            А.О.Душко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток до рішення 
                                                                                      Баранівської міської ради 

                                                                                                8-ї сесії  № 424 від 17.07.2017 р. 
Програма 

охорони навколишнього природного середовища 
Баранівської міської ради на 2017-2019 роки 

 
1. Загальні положення 

Програма охорони навколишнього природного середовища Баранівської міської ради  
на 2017-2019 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до Конституції України, Законів 
України «Про благоустрій населених пунктів», «Про охорону навколишнього природного 
середовища»,  «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів 
України від 17.09.1996 №1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до 
природоохоронних заходів». 

Програма визначає основні напрямки дій та етапи робіт з метою покращення стану 
навколишнього природного середовища на території Баранівської міської ради. 

2. Мета Програми 
Програма розроблена з метою реалізації державної політики України в галузі довкілля, 

забезпечення екологічної безпеки, захисту життя і здоров'я мешканців населених пунктів від 
негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, 
досягнення гармонії взаємодії суспільства і природи. 

Виконання передбачених Програмою природоохоронних заходів можливе лише за 
умови сприяння їх реалізації з боку органів місцевого самоврядування, керівників 
підприємств, установ і організацій, громадських організацій та населення міста. 

 

3. Завдання Програми 
1. Здійснення контролю за додержанням законодавства про охорону навколишнього 

природного середовища; 
2. Запобігання забруднення підземних та поверхневих вод, вжиття заходів з будівництва 

і реконструкції водовідвідної системи міста (каналізування і ливнева система); 
3. Паспортизація водного господарства міста; 
4. Покращення санітарно-екологічного стану водних об'єктів, прибережних смуг водних 
обєктів. 
5. Забезпечення мешканців населеного пункту якісною питною водою. 
6. Зменшення викидів забруднюючих речовин та покращення стану атмосферного 
повітря. 
7. Охорона і раціональне використання земель. 
8. Озеленення, благоустрій населеного пункту; збереження природно-заповідного 
фонду. 
9. Розвиток сфери поводження з твердими побутовими відходами, придбання 
контейнерів для роздільного сортування твердих побутових відходів; 
10. Виявлення та ліквідація несанкціонованих стихійних звалищ на території  міста. 
11. Екологічна освіта і виховання мешканців міста, інформування про стан 
навколишнього природного середовища. 
12. Організація роботи з ліквідації екологічних наслідків аварій, залучення до цих робіт 
підприємства, установи та організації, незалежно від їх підпорядкування та форм власності, і 
громадян; 
13. Створення та визначення статусу резервних фондів для фінансування заходів щодо 
охорони навколишнього природного середовища. 

Забезпечення та координація діяльності щодо реалізації основних завдань Програми 
буде здійснюватися відповідними органами та підрозділами згідно з їх повноваження в 
рамках чинного законодавства.  

4. Фінансове забезпечення виконання Програми 



Фінансування природоохоронних заходів, передбачених Програмою, буде 
здійснюватись за рахунок таких джерел: 

• державний бюджет; 
• міський бюджет; 
• фонди охорони навколишнього природного середовища (державний, обласний, 

міський); 
• власні кошти підприємств; 
• інвестиції; 
• інші кошти (інші джерела фінансування, не заборонені законодавством). 
Видатки на виконання заходів Програми щороку передбачатимуться при формуванні 

показників міського бюджету, виходячи з реальних можливостей. Кошториси витрат на 
реалізацію Програми складаються по мірі потреб та затверджуються на сесіях ради.  

З метою системного аналізу реалізації Програми проводитиметься щорічний 
моніторинг виконання передбачених заходів.  

Програма передбачає створення міського фонду охорони навколишнього природного 
середовища - складової частини спеціального фонду міського бюджету, який утворюється з 
метою фінансування природоохоронних заходів та заходів, пов'язаних з раціональним 
використанням і збереженням природних ресурсів, у тому числі наукових досліджень з цих 
питань, а також заходів, спрямованих на зниження негативного впливу (забруднення) на 
навколишнє природне середовище. 

5. Строки виконання Програми 
Дія Програми поширюється на 2017-2019 роки.  

6. Очікувані результати виконання Програми 
Виконання Програми надасть можливість забезпечити: 

1. Реалізацію державної політики у сфері охорони навколишнього середовища: 
покращення екологічної ситуації, екологічного балансу міста та навколишньої території. 

2. Досягнення покращення екологічної ситуації на території Баранівської громади 
буде проводитись в таких напрямках: 
•   впровадження заходів, спрямованих на зменшення прямого та опосередкованого 
впливу людей і господарств на природу в цілому та окремі її елементи (зменшення 
антропогенного навантаження на природу); 
•   впровадження заходів, спрямованих на підвищення екологічного рівня території. 

Впровадження заходів Програми дозволить досягти наступних результатів: 

• збереження водного балансу; покращення санітарно-екологічного стану водних 
об’єктів міста, дотримання благоустрою їхніх берегових смуг, ознакування берегових смуг,  
виконання заходів з реконструкції і будівництва водовідвідних каналізаційних мереж, 
упорядкування системи ливневих опадів (благоустрій дренажних, відвідних каналів), захисту 
території від затоплення і підтоплення; недопущення потрапляння стічних вод у водні 
об’єкти розташовані на території міста. 
• покращення стану міських земель шляхом ліквідації стихійних звалищ твердих 

побутових відходів (ТПВ), запобігання їх утворенню; підвищення рівня організації роботи з 
населенням щодо поводження з ТПВ через впровадження системи роздільного сортування 
сміття, зменшення кількості твердих побутових відходів для захоронення на полігонах, 
збільшення кількості ТПВ для вторинної переробки; 
• збереження і збільшення площ зелених насаджень, покращення стану зелених 

насаджень на території міста за рахунок знесення аварійних, фаутних дерев та сухостою, 
благоустрій і розширення паркових зон, озеленення вулиць на території міста; 
• забезпечення моніторингу стану навколишнього природного середовища; 
• створення системи екологічної освіти та інформування населення про стан довкілля 

Баранівської об’єднаної громади. 
Секретар ради                                                                       Ю.М. Оханський 

 



7. Заходи Програми охорони навколишнього природного середовища Баранівської ОТГ  на 2017 – 2019 рр. 

 
№ 
п/п 

Зміст заходів Термін 
виконання, рік 

Джерело 
фінансування 

Відповідальні 
виконавці 

1. Охорона і раціональне використання водних ресурсів 

1.1 Паспортизація водного господарства міста 2017 Місцевий бюджет, інші бюджети, інших 
джерел фінансування, не заборонених 
законодавством 

Виконавчий комітет 
Баранівської міської ради 

1.2 Санітарна очистка та благоустрій прибережних смуг річок, потоків, 
озер і ставків на території об’днаної громади, встановлення 
межових знаків берегової лінії водойм 

2017-2018 Місцевий бюджет, інші бюджети, інших 
джерел фінансування, не заборонених 
законодавством 

Відділ благоустрою 
Баранівської міської ради 

1.3 Упорядкування відкритих джерел питної води  2017-2019 Місцевий бюджет, інші бюджети, інших 
джерел фінансування, не заборонених 
законодавством 

Відділ благоустрою 
Баранівської міської ради 

1.4 Реконструкція і будівництво каналізаційних мереж вулиць 
м.Баранівка 

2017-2019 Місцевий бюджет, інші бюджети, інших 
джерел фінансування, не заборонених 
законодавством 

Відділ благоустрою 
Баранівської міської ради 

1.5 Упорядкування системи водовідведення ливневих опадів 
(виділення дренажних, відвідних каналів в окрему ливневу міську 
каналізаційну мережу), розмежування водяних мереж 

2017-2019 Місцевий бюджет, інші бюджети, інших 
джерел фінансування, не заборонених 
законодавством 

Відділ благоустрою 
Баранівської міської ради 

1.6. Підготовка ПКД і проведення експертиз проектів щодо 
благоустрою водних об’єктів, систем водо-відведення та 
каналізування  на території міста 

2017-2019 Місцевий бюджет, інші бюджети, інших 
джерел фінансування, не заборонених 
законодавством 

Відділ благоустрою 
Баранівської міської ради 

2. Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів 

2.2 Ліквідація наслідків буреломів 
 
 

2017-2019 Місцевий бюджет, інші бюджети, інших 
джерел фінансування, не заборонених 
законодавством 

Відділ благоустрою 
Баранівської міської ради 

2.3 Озеленення території та благоустрій паркових зон, стадіонів 
на території Баранівської ОТГ  

2017-2018 Місцевий бюджет, інші бюджети, інших 
джерел фінансування, не заборонених 
законодавством 

Відділ благоустрою 
Баранівської міської ради 

2.3.1 Ліквідація аварійних, фаутних дерев та сухостою, кронування 
дерев на території Баранівської ОТГ 

2017-2019 Місцевий бюджет, інші бюджети, інших 
джерел фінансування, не заборонених 
законодавством 

Відділ благоустрою 
Баранівської міської ради 



2.3.2 Закупівля та висадка саджанців дерев і квітів, розбивка клумб, 
квітників. Придбання насіння трав для підсіву на газонах та 
стадіонах Баранівської ОТГ 

2017-2019 Місцевий бюджет, інші бюджети, інших 
джерел фінансування, не заборонених 
законодавством 

Відділ благоустрою 
Баранівської міської ради 

2.3.3 Утримання зелених насаджень (агротехнічні заходи) 2017-2019 Місцевий бюджет, інші бюджети, інших 
джерел фінансування, не заборонених 
законодавством 

Відділ благоустрою 
Баранівської міської ради 

2.3.4 Утримання газонів та узбіччя центральних доріг та скверів на 
території міста: придбання садово-паркового інвентарю, 
устаткування та механізмів; фінансування робіт 

2017-2019 Місцевий бюджет, інші бюджети, інших 
джерел фінансування, не заборонених 
законодавством 

Відділ благоустрою 
Баранівської міської ради 

2.3.5 Підготовка ПКД і проведення експертиз проектів щодо 
озеленення території та благоустрій паркових зон на території 
міста 

2017-2019 Місцевий бюджет, інші бюджети, інших 
джерел фінансування, не заборонених 
законодавством 

Відділ благоустрою 
Баранівської міської ради 

3. Раціональне використання, зберігання побутових відходів та відходів виробництва 

3.1. Будівництво, облаштування контейнерних майданчиків з 
встановленням контейнерів (сміттєзбиральників)  для роздільного 
складування (сортування) ТПВ у житлових масивах міста 

2017-2018 Місцевий бюджет, інші бюджети, інших 
джерел фінансування, не заборонених 
законодавством 

Відділ благоустрою 
Баранівської міської ради 

3.2. Ввиявлення і знешкодження несанкціонованих незаконних 
стихійних сміттєзвалищ на території громади 

2017-2019 Місцевий бюджет, інші бюджети, інших 
джерел фінансування, не заборонених 
законодавством 

Відділ благоустрою 
Баранівської міської ради 

3.3. Підготовка ПКД і проведення експертиз проектів щодо 
поводження з ТПВ на території громади 

2017-2018 Місцевий бюджет, інші бюджети, інших 
джерел фінансування, не заборонених 
законодавством 

Відділ благоустрою 
Баранівської міської ради 

4. Екологічна освіта і виховання мешканців міста 

4.1. Інформування мешканців через місцеві ЗМІ про стан 
навколишнього природного середовища на території міста, 
проведення екологічних акцій, фестивалів; заохочення мешканців 
(учнів шкіл міста) до участі у волонтерських екологічних акціях; 
заохочення діяльності екологічних гуртків у школах 

2017-2019 Місцевий бюджет, інші бюджети, інших 
джерел фінансування, не заборонених 
законодавством  

Виконавчий комітет 
Баранівської міської ради 

 

Секретар ради                                                                                                                           Ю.М.Оханький



 
 

  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
8 сесія 8 скликання 

 

від 17 липня  2017                                                                                 №425 

Про затвердження статуту та штатного розпису 
«Опорний навчальний заклад «Баранівська гімназія» 
 

 
Відповідно до ст. 104, 111 Цивільного кодексу України, ст. 91 Господарського 

кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб 
- підприємців та громадських формувань», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», п. 4 ст. 8 Закону України «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад», Положення про освітній округ затвердженого  Постановою 
Кабінету Міністрів України  від 27 серпня 2010 року №777, на підставі  рішення 3 сесії 8 
скликання  Баранівської міської ради від 17 лютого 2017 року  №93 «Про  утворення  
опорного закладу освіти»,  враховуючи рекомендації постійних комісій, міська рада   
ВИРІШИЛА:   

1. Змінити повне найменування юридичної особи з «Баранівська гімназія Баранівської 
міської ради» на «Опорний навчальний заклад «Баранівська гімназія» у зв’язку із 
реорганізацією закладу шляхом приєднання філій: Вірлянської ЗОШ І ст., Берестівської ЗОШ 
І ст., Йосипівської ЗОШ І ст., Мирославльської ЗОШ І ст, Старогутянської ЗОШ І ст. 

2. Внести зміни  до статуту  Опорного навчального закладу «Баранівська гімназія» та 
затвердити його в новій редакції   (додаток 1). 

3. Затвердити штатний розпис адміністративно-господарського персоналу   Опорного 
навчального закладу «Баранівська гімназія»» (додаток 2) 

4. Уповноважити начальника відділу освіти Баранівської міської ради Николишина 
Р.З. 

4.1  Провести державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, які  
знаходяться в Єдиному  державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань. 

4.2 Здійснити в установленому порядку всі необхідні дії щодо юридичного 
оформлення  діяльності Опорного навчального закладу «Баранівська гімназія»» та його 
філій. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
прав людини, законності, депутатської діяльності і етики (Підгурський М.П.) та на комісію з 
питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту 
населення (Пашкевич А.А.).   

 
 
 

Міський голова                                                   А.О. Душко  
 
 



Додаток №2 до рішення сесії 
Баранівської міської ради 
№   425       від 17.07.2017 

 
                                                    Штатний розпис 
                             адміністративно-господарського персоналу 
       комунальної установи «Опорний навчальний заклад « Баранівська гімназія» 
№ 
п/п 

             Назва посад К-сть 
шт.од. 

1 Директор 1 
2 Заступник директора з навчальної, навчально-виховної роботи 4 
3 Практичний психолог 1 
4 Соціальний педагог 1 
5 Педагог-організатор 1 
6 Вчитель-дефектолог 1 
7 Завідувач філії опорної школи 1 
8 Заступник директора з господарської роботи 1 
9 Завідувач бібліотеки 1 

10 Бібліотекар 1 
11 Секретар-друкарка 1 
12 Лаборант 1 
13 Інженер-електронік 1 
14 Сестра медична 1 
15 Кухар 1 

 Кухар 1 
16 Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будівель 2 
17 Підсобний робітник 1 
18 Машиніст(кочегар)котельні на рік 1 
19 Машиніст(кочегар)котельні на опалювальний сезон 9 
20 Сторож 2 
21 Прибиральник службових приміщень 17 
22 Гардеробник 2 
23 Двірник 1 
24 Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 1 
25 Опалювач 0,5 

 Разом 55,5 
 
 
Секретар ради                                                                 Ю.М. Оханський 
 
 
 
                                                     
 
 
 
 
 
 

 
 



Штатний розпис 
                             адміністративно-господарського персоналу 
                                                Баранівської гімназії 
№ 
п/п 

             Назва посад К-сть 
шт.од. 

1 Директор 1 
2 Заступник директора з навчальної, навчально-виховної роботи 4 
3 Практичний психолог 1 
4 Соціальний педагог 1 
5 Педагог-організатор 1 
6 Вчитель-дефектолог 1 
7 Заступник директора з господарської роботи 1 
8 Завідувач бібліотеки 1 
9 Бібліотекар 1 

10 Секретар-друкарка 1 
11 Лаборант 1 
12 Інженер-електронік 1 
13 Сестра медична 1 
14 Кухар 1 

 Кухар 1 
15 Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будівель 2 
16 Підсобний робітник 1 
17 Машиніст(кочегар)котельні на рік 1 
18 Машиніст(кочегар)котельні на опалювальний сезон 3 
19 Сторож 2 
20 Прибиральник службових приміщень 14,5 
21 Гардеробник 2 
22 Двірник 1 
23 Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 1 

 Разом 45,5 
                                                            
 
Секретар ради                                                                 Ю.М. Оханський 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Штатний розпис 
                                    адміністративно-господарського персоналу 
 Вірлянської ЗОШ I ступеня ,  філії  опорного навчального закладу «Баранівська гімназія» 
                           
№ 
п/п 

             Назва посад К-сть 
шт.од. 

1 Завідувач філії опорної школи 1 
2 Машиніст(кочегар)котельні на опалювальний сезон 2 
3 Прибиральник службових приміщень 0,5 
 Разом 3,5 

              
        Секретар ради                                                                 Ю.М. Оханський 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Штатний розпис 
                                    адміністративно-господарського персоналу 
 Берестівської ЗОШ I ступеня ,  філії  опорного навчального закладу «Баранівська гімназія» 
  
№ 
п/п 

             Назва посад К-сть 
шт.од. 

1 Прибиральник службових приміщень 0,5 
 Разом 0,5 

                                                              
Секретар ради                                                                 Ю.М. Оханський 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Штатний розпис 
                                    адміністративно-господарського персоналу 
Мирославльської ЗОШ I ступеня ,  філії  опорного навчального закладу «Баранівська 
гімназія» 
№ 
п/п 

             Назва посад К-сть 
шт.од. 

1 Опалювач на опалювальний сезон 0,5 
2 Прибиральник службових приміщень 0,5 
 Разом 1 

                                                              
Секретар ради                                                                 Ю.М. Оханський 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Штатний розпис 
                                    адміністративно-господарського персоналу 
 Йосипівської ЗОШ I ступеня ,  філії  опорного навчального закладу «Баранівська гімназія» 
№ 
п/п 

             Назва посад К-сть 
шт.од. 

1 Машиніст(кочегар)котельні на опалювальний сезон 2 
2 Прибиральник службових приміщень 0,5 
 Разом 2,5 

                                                             
Секретар ради                                                                 Ю.М. Оханський 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Штатний розпис 
                                    адміністративно-господарського персоналу 
 Старогутянської ЗОШ I ступеня ,  філії  опорного навчального закладу «Баранівська 
гімназія» 
№ 
п/п 

             Назва посад К-сть 
шт.од. 

1 Машиніст(кочегар)котельні на опалювальний сезон 2 
2 Прибиральник службових приміщень 0,5 
 Разом 2,5 

 
 
Секретар ради                                                                 Ю.М. Оханський 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
8 сесія 8 скликання 

 

від 17 липня  2017                                                                                            №426 

Про припинення юридичних осіб:  
Вірлянської ЗОШ І ст.,  Берестівської ЗОШ І ст.,  
Йосипівської ЗОШ І ст., Мирославльської ЗОШ І ст.,  
Старогутянської ЗОШ І ст. шляхом реорганізації 
 

Відповідно до ст. 104, 111 Цивільного кодексу України, ст. 91 Господарського 
кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб 
- підприємців та громадських формувань», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Положення про освітній округ затвердженого  Постановою 
Кабінету Міністрів України  від 27 серпня 2010 року №777, враховуючи рекомендації 
постійних комісій, міська рада   
ВИРІШИЛА:    

1. Припинити юридичні особи: Вірлянська ЗОШ І ст.,  Берестівська ЗОШ І ст., 
Йосипівська ЗОШ І ст., Мирославльська ЗОШ І ст., Старогутянська ЗОШ І ст. шляхом 
приєднання до  Опорного навчального закладу «Баранівська гімназія». 

2. Затвердити склад  комісій з реорганізації (згідно додатку 1-5). 
3. Встановити строк заявлення кредиторами своїх вимог 2 місяці з дня прийняття 

рішення про припинення юридичних осіб. 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

прав людини, законності, депутатської діяльності і етики (Підгурський М.П.) та на комісію з 
питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту 
населення (Пашкевич А.А.).   

 
 
 

 
 

Міський голова                                                   А.О. Душко  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
ДОДАТОК 1 

До рішення  Баранівської міської ради 
8 сесії № 426 від 17.07.2017р.  

 
Склад комісії  

з реорганізації Вірлянської ЗОШ І ст. 
 

Голова комісії: 
1. Николишин Ростислав Зиновійович, начальник відділу освіти Баранівської міської 

ради – голова комісії (реєстраційний  номер облікових карток  платників податків 
2879718679, адреса місця проживання: м. Баранівка, вул. Степанюка, 1).   

Члени комісії: 
2. Терещенко Наталія Володимирівна, головний бухгалтер відділу освіти 

Баранівської міської ради (реєстраційний  номер облікових карток  платників 
податків  2874718521). 

3. Тищик Тетяна Петрівна, бухгалтер відділу освіти Баранівської міської ради 
(реєстраційний  номер облікових карток  платників податків  2939606805). 

4. Білошицька Інна Леонідівна, завідуюча Вірлянською ЗОШ І ст. (реєстраційний  
номер облікових карток  платників податків  2805610681) 

5. Михалюк Лариса Антонівна,  в.о. старости сіл Вірля, Климентіївка (реєстраційний  
номер облікових карток  платників податків  2318912069) 
 
 
Секретар ради                                                                 Ю.М. Оханський 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ДОДАТОК 2 

До рішення  Баранівської міської ради 
8 сесії № 426 від 17.07.2017р.  

 
Склад комісії  

з реорганізації Берестівської ЗОШ І ст. 
 

Голова комісії: 
1. Николишин Ростислав Зиновійович, начальник відділу освіти Баранівської міської 

ради – голова комісії (реєстраційний  номер облікових карток  платників податків 
2879718679, адреса місця проживання: м. Баранівка, вул. Степанюка, 1).   

Члени комісії: 
2. Терещенко Наталія Володимирівна, головний бухгалтер відділу освіти 

Баранівської міської ради (реєстраційний  номер облікових карток  платників 
податків  2874718521). 

3. Бабінець Лілія Володимирівна, бухгалтер відділу освіти Баранівської міської ради 
(реєстраційний  номер облікових карток  платників податків  3078520088). 

4. Пашкевич Оксана Анатоліївна, завідуюча Берестівською ЗОШ І ст. (реєстраційний  
номер облікових карток  платників податків 2737712661). 

5. Закусило Надія Іванівна,  в.о. старости сіл  Берестівка і Мирославль 
(реєстраційний  номер облікових карток  платників податків  2292111443). 

 
Секретар ради                                                                 Ю.М. Оханський 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ДОДАТОК 3 
До рішення  Баранівської міської ради 

8 сесії № 426 від 17.07.2017р.  
 

Склад комісії  
з реорганізації Мирославльської ЗОШ І ст. 

 
Голова комісії: 

1. Николишин Ростислав Зиновійович, начальник відділу освіти Баранівської міської 
ради – голова комісії (реєстраційний  номер облікових карток  платників податків 
2879718679, адреса місця проживання: м. Баранівка, вул. Степанюка, 1).   

Члени комісії: 
2. Терещенко Наталія Володимирівна, головний бухгалтер відділу освіти 

Баранівської міської ради (реєстраційний  номер облікових карток  платників 
податків 2874718521). 

3. Бабінець Лілія Володимирівна, бухгалтер відділу освіти Баранівської міської ради 
(реєстраційний  номер облікових карток  платників податків 3078520088). 

4. Заліщук Оксана Анатоліївна, завідуюча Мирославльською ЗОШ І ст. 
(реєстраційний  номер облікових карток  платників податків 2791507429) 

5. Закусило Надія Іванівна, в.о. старости сіл Берестівка і Мирославль (реєстраційний  
номер облікових карток  платників податків 2292111443) 

 
 

Секретар ради                                                                 Ю.М. Оханський 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ДОДАТОК 4 
До рішення  Баранівської міської ради 

8 сесії № 426 від 17.07.2017р.  
 

Склад комісії  
з реорганізації Йосипівської ЗОШ І ст. 

 
Голова комісії: 

1. Николишин Ростислав Зиновійович, начальник відділу освіти Баранівської міської 
ради – голова комісії (реєстраційний  номер облікових карток  платників податків 
2879718679, адреса місця проживання: м. Баранівка, вул. Степанюка, 1).   

Члени комісії: 
2. Терещенко Наталія Володимирівна, головний бухгалтер відділу освіти 

Баранівської міської ради (реєстраційний  номер облікових карток  платників 
податків 2874718521). 

3. Бабінець Лілія Володимирівна, бухгалтер відділу освіти Баранівської міської ради 
(реєстраційний  номер облікових карток  платників податків 3078520088). 

4. Коструба Наталія Миколаївна, завідуюча Йосипівською ЗОШ І ст. (реєстраційний  
номер облікових карток  платників податків 2671009069). 

5. Грановський Олег Миколайович,  в.о. старости сіл Йосипівка, Табори  
(реєстраційний  номер облікових карток  платників податків 2483503819) 

 
 
Секретар ради                                                                 Ю.М. Оханський 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ДОДАТОК 5 
 До рішення  Баранівської міської ради 

8 сесії № 426 від 17.07.2017р.  
 

 
Склад комісії  

з реорганізації Старогутянської ЗОШ І ст. 
 

Голова комісії: 
1. Николишин Ростислав Зиновійович, начальник відділу освіти Баранівської міської 

ради – голова комісії (реєстраційний  номер облікових карток  платників податків 
2879718679, адреса місця проживання: м. Баранівка, вул. Степанюка, 1).   

Члени комісії: 
2. Терещенко Наталія Володимирівна, головний бухгалтер відділу освіти 

Баранівської міської ради (реєстраційний  номер облікових карток  платників 
податків 2874718521). 

3. Заєць Валентина Іванівна, бухгалтер відділу освіти Баранівської міської ради 
(реєстраційний  номер облікових карток  платників податків 2346116924). 

4. Богдан Олена Василівна, завідуюча Старогутянською ЗОШ І ст. (реєстраційний  
номер облікових карток  платників податків 2538710101) 

5. Вітюк Володимир Васильович, в.о. старости сіл Марківка, Стара Гута, Глибочок 
(реєстраційний  номер облікових карток  платників податків  2318912069). 

   
 
 

Секретар ради                                                                 Ю.М. Оханський 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
8 сесія 8 скликання 

 

від 17 липня  2017                                                                                              №427 

Про передачу із балансу Баранівської міської ради 
майна Будинку дитячої творчості на баланс  відділу освіти 
Баранівської міської ради  
 

На виконання Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України 
щодо особливостей формування та виконання бюджетів об’єднаних територіальних громад», 
керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  керуючись 
рекомендаціями постійних комісій,  міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Передати із балансу  Баранівської міської ради на баланс відділу освіти 
Баранівської міської ради майно Будинку дитячої творчості.  

2.  Доручити Баранівському міському голові Душку А.О. своїм розпорядженням 
делегувати представників у відповідну комісію по прийняттю майна Будинку дитячої 
творчості.   

3. Акт приймання-передачі Будинку дитячої творчості у відділ освіти Баранівської 
міської ради затвердити на сесії міської ради. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань житлово-
комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва та 
сфери послуг (Курбатов В.А.) та на комісію з питань освіти, культури, охорони здоров’я, 
фізкультури, спорту та соціального захисту населення (Пашкевич А.А.).   

. 
 
 
Міський голова                                                                          А.О. Душко   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
8 сесія 8 скликання 

 

від 17 липня  2017                                                                                                     №428 

Про передачу майна  із балансу Баранівської міської ради 
на баланс  відділу освіти Баранівської міської ради  
 

На виконання Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України 
щодо особливостей формування та виконання бюджетів об’єднаних територіальних громад», 
керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  керуючись 
рекомендаціями постійних комісій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Передати із балансу  Баранівської міської ради (колишнє майно Рогачівської 
сільської ради) на баланс відділу освіти Баранівської міської ради майно, а саме: 

-  Рогачівському ДНЗ 2 офісні стільці на суму 89,10 грн.; 
- Острожецькому ДНЗ  комп’ютерний стіл на суму 269,50грн. 
 
2.  Доручити Баранівському міському голові Душку А.О. своїм розпорядженням 

делегувати представників у відповідну комісію по прийняттю майна.   
3. Акт приймання-передачі у відділ освіти Баранівської міської ради затвердити на 

сесії міської ради. 
4. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань житлово-

комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва та 
сфери послуг (Курбатов В.А.) та на комісію з питань освіти, культури, охорони здоров’я, 
фізкультури, спорту та соціального захисту населення (Пашкевич А.А.).   

 
 
Міський голова                                                                          А.О. Душко   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
8 сесія 8 скликання 

 

від 17 липня  2017                                                                                                      №429                                                           
 
 Про внесення змін до рішення №344                                                                       
 від 08.06.2017 року 
«Про погодження для Відділу культури, сім’ї, 
молоді та спорту  укладення договорів 
оренди та дарування» 
 

Розглянувши лист Кобилянської Світлани Микитівни   від 01.06.2017 року   про її 
намір подарувати відділу культури, сім’ї, молоді та спорту Баранівської міської ради  всіх 
старовинних речей (експонатів) згідно поданого опису що додається як подарунок та 
передати  в довгострокове користування( Оренду) житловий будинок, що розташований в 
смт.  Полянка, вул.Фрунзе, 4,  який належить  на праві власності заявниці та переобладнений 
під музей українського побуту відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», міська рада 
 
ВИРІШИЛА : 

 
1. Рішення сесії №344 від 08.06.2017 року «Про погодження для Відділу культури, сім’ї, 
молоді та спорту  укладення договорів оренди та дарування» викласти в наступній редакції : 
 

«1. Начальнику відділу культури, сім’ї, молоді та спорту Ошатюк Н.Б : 
- укласти договір пожертви старовинних речей відповідно до опису, які 

поставити на баланс. 
- укласти договір довгострокової оренди житлового будинку за адресою : 

Баранівський район, смт. Полянка, вул. Фрунзе, 4,  для  фактичного використання під музей 
українського побуту. Договір нотаріально посвідчити. 

- Встановити договірну ціну за оренду будинку 1000 грн в місяць. 
2. Бухгалтерії відділу культури сім’ї, молоді та спорту  Баранівської міської ради 

утворити відповідну комісію по прийняттю речей відповідно додатку 1 та скласти  акт 
прийомки-передачі. 

3. Акт прийомки передачі речей, та предметів (додаток 1)  затвердити на черговій  
сесії Баранівської міської ради. 

4. Контроль за виконанням  цього рішення  покласти на  заступника міського голови  
з питань діяльності виконавчих органів ради Загорська О.С., на постійну комісію з питань 
житлово-комунального гозподарства, комунальної власності, промисловості, підприємства та 
сфери послуг(Курбатов В.А) та на комісію з питань планування, фінансів, бюджету та 
соціально-економічного розвитку (Ничипорук Д.В). 

Міський голова                                                                    А.О. Душко 

 
 



  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
8 сесія 8 скликання 

 

від 17 липня  2017                                                                                                     №430                                
 
Про зміни в штатному розписі 
Баранівського міського будинку 
культури ім. А. Пашкевича 
 

 
Розглянувши лист начальника відділу культури, сім'ї, молоді та спорту Баранівської 

міської ради від 05.07.2017 року № 125, враховуючи рекомендації комісії з питань освіти, 
культури, охорони здоров'я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення, 
керуючись ст.ст. 25, 26  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” Баранівська 
міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Внести зміни до Додатку № 2 рішення 3-ї сесії 8 скликання Баранівської міської 
ради № 99 від 17 .02. 2017 року:   

- скоротити посаду водія -  1 ст. 
2. .Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчого органу ради – Загорську О.С. та на комісію з питань освіти, культури, 
охорони здоров'я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення – Пашкевич А.А. 

 
 
 

Міський  голова                                                     А.О. Душко  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                      Додаток № 2 
                                                                                                    рішення 3 сесії 8 скликання  
                                                                                                    Баранівської міської ради   
                                                                                                    від 17 лютого 2017 р.  № 99                            
                                                                                                    зі змінами до рішення 8-ї сесії 
                                                                                                    8-го скликання №430   
                                                                                                    від 17.07.2017 р. 
 

Штатний розпис  
Баранівського міського будинку культури ім. А. Пашкевича 

 
1. Директор  -  1 ст.; 
2. Заступник  директора  з  основних  видів  діяльності  - 1 ст.; 
3. Заступник  директора  з  господарських  питань – 1 ст.; 
4. Художній  керівник  - 1 ст.; 
5. Методист  - 1ст.; 
6. Режисер  масових  заходів  - 1 ст.; 
7. Культорганізатор  - 1 ст.; 
8. Акомпаніатор  - 1 ст.; 
9. Розпорядник  танцювального  вечора, ведучий  дискотеки  -  1 ст.; 
10. Художник  -   оформлювач  - 1 ст.; 
11. Інженер звуко - та відео заходів  - 1 ст.; 
12. Освітлювач  - 1 ст.; 
13. Костюмер  - 1 ст.; 
14. Гардеробник  - 1 ст.; 
15. Опалювач – 2 ст. 

Керівники  гуртків, колективів, клубів за інтересами. 
16. Керівник фольклорно-етнографічного  -  1 ст.; 
17. Керівник танцювального    -  1ст.; 
18. Керівник  хорового  - 1 ст.; 
19. Керівник  вокально-інструментального  -  1 ст.; 
20. Керівник  любительського  об’єднання  -  1 ст.; 
21. Прибиральник  службових  приміщень  -  2 ст.; 
22. Двірник  -  1 ст.; 
 

Секретар ради                                                                                      Ю.М. Оханський 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
8 сесія 8 скликання 

 

від 17 липня  2017                                                                                          №431 
 
Про затвердження структури 
виконавчого апарату Баранівської 
міської ради  

 

З метою оптимізації та вдосконалення роботи виконавчих органів ради, 
структурування функціональних напрямків діяльності, забезпечення ефективної роботи, на 
виконання вимог «Касифікатора професій ДК 003:2010», відповідно до ст. 26  Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні” Баранівська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1 Затвердити структуру виконавчого апарату Баранівської міської ради, (додаток 1). 
2. Затвердити розподіл обов'язків першого заступника та заступників міського 

голови з питань діяльності виконавчого органу ради (додаток 2). 
3. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та економічного розвитку, інвестицій 

та закупівель та  внести відповідні зміни до штатного розпису працівників виконавчого 
апарату Баранівської міської ради. 

4. Визнати таким, що втратило чинність рішення першої сесії восьмого скликання 
від 30.12.2017 року №7. 

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 
 

 

 

Міський  голова                                                        А.О. Душко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                               Додаток №1  
                                                                                                      до рішення восьмої сесії 

                                                                                                       Баранівської міської ради  №431 
                                                                                               від 17.07.2017 року 

 

 

СТРУКТУРА ВИКОНАВЧОГО АПАРАТУ БАРАНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

№ 
 п/п 

Найменування посади Кількість 
штатних одиниць 
 

1 Міський голова 1 
2 Секретар міської ради 1 
3 Перший заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчого органу ради 
1 

4 Заступники міського голови з питань діяльності 
виконавчого органу ради 

2 

5 Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету  1 
6 Старости 12 
7 Діловоди 12 
8 Секретар керівника 1 
9 Водій автотранспортних засобів (легкового автомобіля) 1 
10 Сторож 2 
11 Радник 1 
12 Опалювач 12 
13 Прибиральник службових приміщень 2 
14 Начальник управління фінансів  1 

Заступник начальника управління 
 

1 

Головний спеціаліст з бюджетних питань 
 

1 

Спеціаліст з планування видатків 2 

Провідний спеціаліст з планування доходів  
 

1 

Бухгалтер  1 

15 Начальник відділу бухгалтерського обліку та економічного 
розвитку, інвестицій та закупівель  
 

1 

Головний спеціаліст з бухгалтерського обліку – головний 
бухгалтер 

1 

Провідний спеціаліст з інвестиційних питань 
 

1 

Спеціаліст з бухгалтерського обліку 
 

4 

Провідний спеціаліст з економічних питань 
 

1 



Провідний спеціаліст з публічних закупівель. 1 

16 Начальник відділу містобудування та архітектури, 
земельних відносин та комунальної власності  
 

1 

Провідний спеціаліст з організації ефективного 
використання енергії 

1 

Спеціаліст містобудування та архітектури 
 

1 

Спеціаліст 1-ї категорії з питань земельних ресурсів  
 

2 

Спеціаліст з питань комунальної власності 
 

1 

Спеціаліст землевпорядник 1 
17 Начальник відділу благоустрою та житлово-комунального 

господарства  
1 

Головний спеціаліст з житлово-комунального 
господарства 

1 

Спеціаліст з благоустрою та охорони навколишнього 
середовища 

1 

Робітник з благоустрою 
 

5 

Бухгалтер  
 

2 

Контролер касир 
 

1 

Водій атотранспортних засобів 
 

8 

Вантажник  
 

7 

Тракторист 
 

3 

Паспортист 
 

1 

Двірник  
 

11 

Прибиральник територій 
 

7 

Контролер ринку 
 

1 

Робітник з обслуговування місць поховань 
 

5 

Технік-електрик 
 

2 

Механік по транспорту 1 

18 Начальник центру надання адміністративних послуг 
 

1 

Адміністратор  3 
19 Начальник реєстраційної служби  

 
1 

Завідувач сектору реєстрації місця проживання фізичних 1 



осіб 

Паспортист  
 

2 

Державний реєстратор 
 

2 

20 Начальник відділу юридичної та кадрової роботи  1 

Головний спеціаліст юрисконсульт  
 

1 

Спеціаліст з юридичних питань  
 

1 

Провідний спеціаліст з питань кадрової роботи 
 

1 

Спеціаліст з питань мобілізаційної роботи,   надзвичайних 
ситуацій та цивільного захисту населення 

1 

 Інспектор з кадрів 1 

21 Начальник відділу діловодства та організаційної роботи  1 

Спеціаліст по діловодству та контролю 
 

1 

Головний спеціаліст з організаційної роботи 
 

1 

Оператор з обробки інформації та програмного 
забезпечення 
 

1 
 

Спеціаліст з інформаційної роботи  
 

1 

Усього за посадами: 150 
 

 

 

Секретар ради                                                                                           Ю.М. Оханський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               



Додаток №2 
                                                                                                      до рішення восьмої сесії 

                                                                                                      Баранівської міської ради №431 
                                                                                               від 17.07.2017 року 

 

 

 

Розподіл обов'язків першого заступника та заступників міського голови з питань 
діяльності виконавчого органу ради 

 

Перший заступник міського 
голови з питань діяльності 
виконавчого органу ради 

Реєстраційна служба 
Відділ діловодства та організаційної роботи 
Центр надання адміністративних послуг 
Охорона здоров'я 
Виконавчий комітет (координація роботи з 
старостами) 
 

Заступник міського голови з 
питань діяльності виконавчого 
органу ради 

Управління фінансів 
Відділ бухгалтерського обліку та економічного 
розвитку, інвестицій та закупівель 
Відділ містобудування та архітектури, земельних 
відносин та комунальної власності 
Відділ благоустрою та житлово-комунального 
господарства 
 

Заступник міського голови з 
питань діяльності виконавчого 
органу ради 

Відділ культури, сім’ї,  молоді та спорту  
Управління надання соціальних послуг 
Відділ освіти 
Відділ юридичної та кадрової роботи 
 
 

 

 

Секретар ради                                                                                          Ю.М. Оханський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
8 сесія 8 скликання 

 

від 17 липня  2017                                                                                                      №432                                              
 
 

Про затвердження структури 
відділу освіти Баранівської 
міської ради  

 

З метою оптимізації та вдосконалення роботи виконавчих органів ради, 
структурування функціональних напрямків діяльності, забезпечення ефективної роботи, на 
виконання вимог «Касифікатора професій ДК 003:2010», відповідно до ст. 26  Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні” Баранівська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити структуру відділу освіти Баранівської міської ради, (додаток 1). 
2. Головному бухгалтеру відділу освіти Баранівської міської ради  внести відповідні 

зміни до штатного розпису працівників.  
3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 
 

 

 

Міський  голова                                                                        А.О. Душко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                            
Додаток №1                                                                   

до рішення восьмої сесії                                                                                                  
Баранівської міської ради  №432 

 від 17.07.2017 року 
 

 

СТРУКТУРА ВІДДІЛУ ОСВІТИ БАРАНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

№ 
 п/п 

Найменування посади Кількість 
штатних одиниць 
 

1 Начальник відділу  1 
Група централізованого господарського обслуговування 

2 Начальник групи централізованого господарського 
обслуговування 

1 

3 Юрист 1 
4 Секретар керівника 1 
5 Інженер з ремонту 1 
6 Інженер-механік груповий 1 
7 Прибиральник службових приміщень 1 
8 Водій 8 
              Методичний кабінет 
9 Завідуючий методичного кабінету 1 
10  Методист з дошкільної освіти 1 
11  Методист з навчально-виховної роботи 

 
5 

12 Завідуючий логопедичним пунктом 1 
              Централізована бухгалтерія 
13 Головний бухгалтер 1 
 Заступник головного бухгалтера 1 
 Бухгалтер 14 
 Старший економіст 1 
 Програміст 1 
Всього 41 

 

 

Секретар ради                                                                           Ю.М. Оханський 

 

 

 

 

 



  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
8 сесія 8 скликання 

 

від 17 липня  2017                                                                                               №433                                 
 
 

Про затвердження структури 
відділу культури, сім'ї, молоді та 
спорту Баранівської міської ради  

 

З метою оптимізації та вдосконалення роботи виконавчих органів ради, 
структурування функціональних напрямків діяльності, забезпечення ефективної роботи, на 
виконання вимог «Касифікатора професій ДК 003:2010», відповідно до ст. 26  Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні” Баранівська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити структуру відділу культури, сім'ї, молоді та спорту Баранівської 
міської ради, (додаток 1). 

2. Головному бухгалтеру відділу культури, сім'ї, молоді та спорту Баранівської 
міської ради  внести відповідні зміни до штатного розпису.  

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 
 

 

 

 

 

Міський  голова                                                     А.О.Душко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток №1                                                                                                       
до рішення восьмої сесії                                                       

Баранівської міської ради  №433 
 від 17.07.2017 року 

 

 

 

СТРУКТУРА ВІДДІЛУ КУЛЬТУРИ, СІМЇ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

 БАРАНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

№ 
 п/п 

Найменування посади Кількість 
штатних одиниць 
 

1 Начальник відділу  1 
2 Заступник начальника відділу 1 
3 Головний бухгалтер 1 
4 Бухгалтер 3 
5 Економіст 1 
6 Головний спеціаліст з ведення кадрової роботи 1 
7 Головний спеціаліст  

 
1 

8 Методист 1-ї категорії 1 
9 Провідний методист 1 
10 Водій 1 
Всього 12 
 

 

 

 

 

Секретар ради                                                                          Ю.М. Оханський 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
8 сесія 8 скликання 

 

від 17 липня  2017                                                                                        №434                                                                            
 
Про затвердження структури 
управління надання соціальних 
послуг Баранівської міської ради  

 

З метою оптимізації та вдосконалення роботи виконавчих органів ради, 
структурування функціональних напрямків діяльності, забезпечення ефективної роботи, на 
виконання вимог «Касифікатора професій ДК 003:2010», відповідно до ст. 26  Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні” Баранівська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити структуру управління надання соціальних послуг Баранівської міської 
ради, (додаток 1). 

2. Головному бухгалтеру управління надання соціальних послуг Баранівської міської 
ради  внести відповідні зміни до штатного розпису.  

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 
 

 

 

Міський  голова                                                     А.О. Душко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток №1                                                                                                       
до рішення восьмої сесії                                                                                                  
Баранівської міської ради  №434 
від 17.07.2017 року 

 

СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

 БАРАНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

№ 
 п/п 

Найменування посади Кількість 
штатних одиниць 
 

1 Начальник управління 1 
2 Заступник начальника 1 
3 Головний спеціаліст по забезпеченню соціальних послуг для 

сім'ї, дітей та молоді 
1 

4 Соціальний працівник 5 
5 Психолог 1 
6 Спеціаліст у справах дітей 1 
7 Спеціаліст з обліку пільгових категорій громадян   1 
8 Спеціаліст з питань праці та соціально-трудових відносин 1 
9 Соціальний робітник 29 
10 Соціальний робітник з комплексного ремонту 1 
11 Головний бухгалтер 1 
12 Бухгалтер 2 
13 Інспектор з кадрів 1 
14 Оператор котельні 1 
15 Прибиральник службових приміщень 1 
16 Сестра медична 3 
17 Психолог 1 
Всього 52 
 

 

Секретар ради                                                                             Ю.М. Оханський 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
8 сесія 8 скликання 

 

від 17 липня  2017                                                                                            №435                             
 
Про зміни в штатному розписі     
клубних працівників відділу 
культури,сім’ї, молоді та спорту 
Баранівської міської ради 
 

 
Розглянувши лист начальника відділу культури, сім'ї, молоді та спорту Баранівської 

міської ради від 05.07.2017 року № 125, враховуючи рекомендації комісії з питань освіти, 
культури, охорони здоров'я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення, 
керуючись ст.ст. 25, 26  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” Баранівська 
міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1.Внести зміни до Додатку № 3 рішення 3-ї сесії 8 скликання Баранівської міської 

ради  від 17.02.2017 р. № 99 зі змінами відповідно до рішення 6 сесії № 291 від 05.05.2017 р., 
до рішення 7-ї сесії № 351 від 08.06. 2017 р.:  

- ввести додатково 0,5 ст. художнього керівника будинку культури 
с.Климентіївка.   

2.Затвердити штатний розпис  клубних працівників відділу культури, сім’ї, молоді та 
спорту Баранівської міської ради в новій редакції відповідно до додатку №3. 

3.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчого органу ради – Загорську О.С. та на комісію з питань освіти, культури, 
охорони здоров'я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення – Пашкевич А.А. 

 
 

 

Міський  голова                                                     А.О. Душко  
 
 

                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                     Додаток № 3                                                                                  
                                                                                                     рішення 3 сесії 8 скликання  
                                                                                                     Баранівської міської ради   
                                                                                                     від 17.02. 2017 р.  № 99                             
                                                                                                     зі змінами: 
                                                                                                     до рішення 6-ї сесії 8скликання 
                                                                                                     Баранівської міської ради      
                                                                                                     від 05.05.2017 р.  № 291 
                                                                                                     до рішення 7-ї сесії 8скликання   
                                                                                                     від 08.06. 2017 р. № 351 

                                                                                            відповідно до рішення 8 сесії 
                                                                                      Баранівської міської ради  

                                                                               №435від 17.07.2017р. 
 

 
 

Штатний розпис 
Клубних працівників відділу культури, сім’ї, молоді та спорту Баранівської міської ради 
 

1. смт.Полянка  БК:  -  директор – 1 ст.; художній керівник – 1 ст.;  
        2. с. Климентіївка  БК: -  директор – 1 ст., художній керівник – 0,5 ст.;   
        3. с.Вірля  СК: -  завідуюча   – 1ст.; 
        4. с.Рогачів СБК:  -  директор – 1ст; художній керівник – 0,5 ст. ;  
        5. с.Смолдирів  БК: -  директор – 1 ст.; художній керівник – 1 ст.;                      

акомпаніатор – 0,5 ст.; керівник гуртка – 1 ст. 
        6. с.Суємці  БК:  -  директор – 1 ст.; художній керівник – 1 ст. 
        7.  с.Жари СК : -  завідуюча   – 1 ст. 
        8.  с.Зеремля СК:  -  завідуюча  – 1 ст.;  
        9. с.Середня СК:   - завідуюча  – 0,5 ст. 
       10. с.Берестівка  СК:  - завідуюча  – 1 ст. 
       11.с.Мирославль БК: -  директор – 1 ст.;  художній керівник – 0,5 ст. 
       12. с.Йосипівка СК:  -  завідуюча  : 1 ст. 
       13. с.Табори СК:  -  завідуюча   – 0,5 ст. 
       14. с.Марківка СБК:  - директор – 1 ст.;  художній керівник – 0,5 ст., прибиральник 
службових приміщень – 0,5 ст.;  
       15. с.Стара Гута СК:  - завідуючий   – 1 ст.; 
      16. с.Явне СК:  - завідуючий   – 1 ст. 
      17. с.Лісове СК:  - завідуюча   – 0,5 ст. 
      18. с.Кашперівка СБК: - директор – 1 ст.;  
      19. с.Гриньки СК: - завідуюча   – 1ст.;  
      20. с.Озерянка СК: - завідуючий   – 0,5ст. 

 
Секретар ради                                                                                         Ю.М. Оханський 

 
 
 
 
 
 



 

  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
8 сесія 8 скликання 

 

від 17 липня  2017                                                                                                  №436                                                    
 
Про затвердження  Програми  
соціального захисту населення  
об’єднаної територіальної громади 
Баранівської міської ради на 2017-2018  роки 
 

Відповідно до статті 34 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“, з 
метою соціального захисту пільгових категорій населення, надання адресної підтримки 
незахищеним верствам населення об’єднаної територіальної громади Баранівська міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 

1.  Затвердити Програму соціального захисту населення об’єднаної територіальної 
громади Баранівської міської ради на 2017-2018 роки (додається). 

2.Визначити головним розпорядником коштів та відповідальним виконавцем Програми 
соціального захисту населення об’єднаної територіальної громади Баранівської міської ради 
на 2017-2018 роки - Управління надання соціальних послуг Баранівської міської ради. 

3. Відповідальному виконавцю інформувати на сесії міської ради про хід виконання 
Програми соціального захисту населення об’єднаної територіальної громади Баранівської 
міської ради на 2017-2-18 роки щороку до 15 грудня.   

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  міської ради 
з питань  освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту 
населення (Пашкевич А.А.).  
 
 
 

Міський голова                                                              А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Додаток 
                                                                                          до рішення 8 сесії 

                                                                                          Баранівської міської ради 
                                                                                      №436 від 17.07. 2017 року 

 
Паспорт 

програми соціального захисту населення об’єднаної територіальної громади Баранівської 
міської ради на 2017-2018 роки 

 
1. Ініціатор та розробник програми – Управління надання соціальних послуг Баранівської міської 
ради 
2. Учасники програми - виконком Баранівської міської ради, Управління надання соціальних послуг 
Баранівської міської ради та структурні підрозділи органів місцевого самоврядування. 
3. Відповідальний виконавець програми - Управління надання соціальних послуг Баранівської міської 
ради. 
4. Мета програми – соціальний захист пільгових категорій населення, надання адресної підтримки 
незахищеним верствам населення об’єднаної територіальної громади, організація на території 
громади ефективної роботи щодо забезпечення, дотримання та захисту прав та інтересів дітей. 
5. Термін реалізації програми – 2017-2018 роки. 
6. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми – 39 тис. грн. 
7. Координація і контроль за виконанням програми - постійна комісія міської ради з питань освіти, 
культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення.  
 

Програма 
соціального захисту населення об’єднаної територіальної громади 

Баранівської міської ради на 2017 – 2018 роки 
І. Визначення проблеми, на розв’язання яких спрямована програма. 

Станом на 01.07.2017 року на території об’єднаної територіальної громади Баранівської 
міської ради проживає: 93 інвалідів Великої Вітчизняної війни; 1675 інвалідів загального 
захворювання; 221 учасників бойових дій; 346 учасників війни; 134 вдови загиблих/померлих; 227 
учасників ліквідації на ЧАЕС; 172 одиноких громадян похилого віку, які потребують обслуговування; 
54 дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа; 370 багатодітних сімей; 
135 дітей з фізичними обмеженнями. На території об’єднаної територіальної громади Баранівської 
міської ради проживає 2660 дітей, 169 з них це діти, які перебувають у складних життєвих 
обставинах по причині ухиляння їх батьків від виконання, передбачених законодавством обов’язків 
щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання, жорстокого поводження з дітьми, 
залежностей батьків від алкоголю, наркотиків, інших психотропних речовин. 

В умовах сьогодення є категорії населення, особливо діти, які потребують соціально-
психологічної та матеріальної підтримки, захисту прав та інтересів, підвищеної уваги з боку владних 
структур,  вирішення невідкладних питань організаційно-правового, інформаційного, матеріально-
технічного, соціально-побутового, медичного характеру. 

В процесі роботи необхідно вкрай ефективної організувати роботу щодо запобігання 
соціальному сирітству, дитячій бездоглядності та безпритульності, а саме провести обстеження 
матеріально-побутових умов проживання дітей в сім’ях, які перебувають в складних життєвих 
обставинах, при потребі забезпечити екстренне реагування  на повідомлення про наявність загрози 
життю та здоров’ю дітей. 

Стан виховання та розвитку дітей в сім’ях, які перебувають в складних життєвих обставинах 
потребує постійного контролю з боку органу опіки та піклування, управління надання соціальних 
послуг спільно із службою у справах дітей. 

З метою попередження поширення соціального сирітства виконавчим комітетом Баранівської 
міської ради, управлінням надання соціальних послуг вживаються заходи щодо забезпечення 
дотримання та захисту законних прав та інтересів дітей.  



Для підвищення ефективності роботи щодо захисту прав дітей необхідне об’єднання зусиль 
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування навколо забезпечення сталого розвитку 
дітей. 
II. Підстава для прийняття рішення про розробку програми. 
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; 
Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; 
Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого 
віку в Україні»; 
Закон України «Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років»; 
Закон України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю» від 21.06.2001 р. №2558-ІІІ; 
Закон України «Про соціальні послуги» від 19.06.2003 р. № 966 –ІV; 
Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21.03.1991 р. №875-ХІІ; 
Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 р. №2402 –ІІІ; 
Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування» від 13.01.2005 р. №2342-ІV; 
Закон України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» від 06.10.2005 р. №2961-ІV; 
ІІІ. Мета Програми: 
 Метою програми є соціальний захист пільгових категорій населення, надання адресної 
підтримки незахищеним верствам населення об’єднаної територіальної громади, організація на 
території громади ефективної роботи щодо забезпечення, дотримання та захисту  прав та інтересів 
дітей. 
 
IV. Шляхи і засоби розв'язання проблеми. 
 

Реалізація державної політики з питань соціального захисту дітей, організація ефективної 
роботи щодо запобігання соціальному сирітству, дитячій бездоглядності та безпритульності.  

Соціальний захист одиноких громадян похилого віку, ветеранів війни, праці.  
Надання адресної підтримки сім’ям, члени яких перебувають в зоні АТО, внутрішньо 

переміщеним сім’ям/особам. 
Проведення заходів до Дня людей похилого віку (1 жовтня), Дня Пам’яті та примирення (8 

травня), Дня інваліда (3 грудня), Дня захисту дітей (1 червня). 
Реалізація державної політики щодо виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування у сім’я або в умовах, наближених до сімейних. Розвиток патронату над 
дітьми. 

Соціальний захист дітей, осіб з обмеженими фізичними можливостями. 
Посилення співпраці між структурними підрозділами районної державної адміністрації та 

виконавчого комітету міської ради, що опікуються проблемами дітей щодо проведення роботи з 
дітьми кризових категорій. 

Підвищення професійного рівня спеціалістів  з питань захисту прав дітей об’єднаної 
територіальної громади.  

Висвітлення роботи в засобах масової інформації. 
Напрями діяльності та заходи Програми соціального захисту населення об’єднаної 

територіальної громади Баранівської міської ради на 2017 – 2018 роки 
№ Назва 

напрямку 
діяльності 

Перелік заходів 
програми 

Термі
н 
викон
ання 

Виконавці Джерел
а 
фінанс
ування 

Орієнтов
ані 
обсяги 
фінансув
ання, 
тис. грн.. 

Очікуваний 
результат 

20
17 

20
18 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Реалізація 

державної 
політики з 

1.1. 
Забезпечувати  
раннє виявлення 

2017-
2018 

Виконком 
Баранівсько
ї міської 

Міськи
й 
бюджет 

2 4 Зменшення 
кількості 
дітей, які 



питань 
соціального 
захисту дітей, 
організація 
ефективної 
роботи щодо 
запобігання 
соціальному 
сирітству, 
дитячій 
бездоглядност
і та 
безпритульнос
ті 

дітей, які 
перебувають у 
складних 
життєвих 
обставинах 

ради, 
Управління 
надання 
соціальних 
послуг  

 перебувають 
у складних 
життєвих 
обставинах. 
Захист дітей, 
які 
залишилися 
поза 
сімейним 
оточенням. 

1.2. Здійснювати 
обстеження умов 
проживання 
сімей, які 
перебувають у 
складних 
життєвих 
обставинах 

2017-
2018 

Виконком 
Баранівсько
ї міської 
ради, 
Управління 
надання 
соціальних 
послуг  

1.3. 
Забезпечення 
екстренного 
реагування  на 
повідомлення 
про наявність 
загрози життю та 
здоров’ю дітей  
 

2017-
2018 

Виконком 
Баранівсько
ї міської 
ради, 
Управління 
надання 
соціальних 
послуг  

1.4. 
Забезпечення 
тимчасового 
влаштування 
дітей, які 
залишилися без 
батьківського 
піклування до 
закладів 
соціального 
захисту дітей. 
 

2017-
2018 

Виконком 
Баранівсько
ї міської 
ради, 
Управління 
надання 
соціальних 
послуг  

2 Соціальний 
захист 
одиноких 
громадян 
похилого віку, 
ветеранів 
війни, праці 

2.1. Проведення 
обстеження умов 
їх проживання, 
надання їм 
всебічної 
допомоги в 
поліпшенні 
життєзабезпечен
ня та 
консультації 
щодо наявних 
пільг, пенсійного 
забезпечення, 
компенсацій та 
соціальних 
допомог 

2017-
2018 

Управління 
надання 
соціальних 
послуг  

Міськи
й 
бюджет 

2  4  Підтримка 
та 
соціальний 
захист 
одиноких 
громадян 
похилого 
віку, 
ветеранів 
війни, праці. 

 2017-
2018 

   



2.2. Контроль за 
станом 
проживання 
одиноких 
громадян 
похилого віку 
 

3 Організація 
соціального 
захисту 
пільгової 
категорії 
населення 

3.1. Надання 
адресної 
підтримки 
сім’ям, члени 
яких 
перебувають в 
зоні АТО, 
внутрішньо 
переміщеним 
сім’ям/особам 
 

2017-
2018 

Управління 
надання 
соціальних 
послуг  

Фінанс
ування 
в 
межах 
можлив
остей 

  Захист прав 
і законних 
інтересів 
пільгової 
категорії 
населення.  

3.2. Проведення 
інформаційно-
роз’яснювальних 
заходів, 
консультацій з 
питань надання 
пільг 

2017-
2018 

Управління 
надання 
соціальних 
послуг  

  

3.3.Соціальний 
захист дітей, 
осіб з 
обмеженими 
фізичними 
можливостями 
 

2017-
2018 

Управління 
надання 
соціальних 
послуг  

  

4 Реалізація 
державної 
політики щодо 
виховання 
дітей-сиріт та 
дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування у 
сім’я або в 
умовах, 
наближених 
до сімейних 
 

4.1. Проведення 
попередньої 
роботи з 
кандидатами на 
створення 
сімейних форм 
влаштування 
дітей-сиріт та 
дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування 
(прийомні сім’ї, 
дитячі будинки 
сімейного типу) 

2017-
2018 

Управління 
надання 
соціальних 
послуг  

Міськи
й 
бюджет 

1  2  Реалізація 
права дітей 
на сімейне 
виховання. 
Зменшення 
кількості 
дітей-сиріт 
та дітей, 
позбавлених 
батьківськог
о 
піклування, 
які 
виховуються 
в інтернат 
них закладах 
та 
перебувають 
поза 
сімейним 
оточенням. 

 4.2. Участь в 
обласному 
експерименті 
щодо створення 
патронатних 
сімей 

2017-
2018 

Управління 
надання 
соціальних 
послуг  

   

5 Проведення 5.1. Проведення 2017- Управління Міськи 4  4  Соціальна 



заходів до 
відзначення 
соціальних та 
пам’ятних дат 
 

заходів до Дня 
людей похилого 
віку (1 жовтня)  

2018 надання 
соціальних 
послуг  

й 
бюджет 

захищеність 
вразливих 
категорій 
населення. 
Створення  
необхідних  
умов,  які  
дають їм 
можливість  
ефективно 
реалізувати 
свої права та 
свободи. 

5.2. Проведення 
заходів до Дня 
Пам’яті та 
примирення (8 
травня) 

2017-
2018 

Управління 
надання 
соціальних 
послуг  

Міськи
й 
бюджет 

-  4  

Проведення 
заходів до Дня 
інваліда (3 
грудня) 

2017-
2018 

Управління 
надання 
соціальних 
послуг  

Міськи
й 
бюджет 

4  4  

Проведення 
заходів до Дня 
захисту дітей (1 
червня) 
 

2018 Управління 
надання 
соціальних 
послуг  

Міськи
й 
бюджет 

- 4  

VI. Фінансування програми, строки виконання. 
Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів бюджету міста, а також за рахунок 

інших джерел, не заборонених законодавством. 
В ході реалізації програми можливі зміни та доповнення до неї в залежності від рівня 

розвитку економіки міста, наповнення бюджету міста, залучення благодійних внесків та гуманітарної 
допомог. 

Програма розрахована на два роки (2017-2018). 
 VII. Координація і контроль за виконанням програми. 

Координація та контроль за виконанням програми здійснює постійна комісія міської ради з 
питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення 
шляхом узагальнення оперативної інформації, що подається учасниками програми.  
 Відповідальний виконавець програми щороку до 15 грудня подає на розгляд комісії міської 
ради з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту 
населення узагальнену інформацію про стан її виконання. 
 

Секретар ради                                                    Ю.М. Оханський 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
8 сесія 8 скликання 

 

від 17 липня  2017                                                                                                  №437 

Про затвердження звіту про оцінку  
нежитлових  приміщень загальною  
площею 26,7 м.кв. будівлі Кашперівської 
сільської ради, що знаходиться за адресою: 
с.Кашперівка вул. Центральна,48 
 

Розглянувши звіт про вартість майна, а саме нежитлових приміщень, загальною  
площею 26,7 м.кв. будівлі Кашперівської сільської ради, що знаходиться за адресою: 
с.Кашперівка вул.Центральна,48, керуючись ст.26 Закону «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Цивільним кодексом України, Законом України «Про оцінку майна, майнових прав 
та професійну оціночну діяльність в Україні» , міська рада: 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити звіт про вартість об’єкта оцінки 4/3549 від 30.05.2017 року нежитлових 
приміщень загальною площею 26,7 м.кв. за адресою: с.Кашперівка вул.Центральна, 48, 
виконаний суб’єктом оціночної діяльності ПФ «ЮрЕкс», відповідно до якого вартість 
об’єкту оцінки становить – 20262,00 грн. ( двадцять тисяч двісті шістдесят дві гривні ). 

2. Виконавчому комітету Баранівської міської ради забезпечити організацію та 
проведення конкурсу щодо передачі приміщення в оренду. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 
Савчука В.А. 
 

 

       Міський голова                                                                                   А.О.Душко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«   
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
8 сесія 8 скликання 

 

від 17 липня  2017                                                                                                  №438 

Про затвердження звіту про оцінку  
нежитлового приміщення   
площею 47,4 м.кв. будівлі Смолдирівської 
сільської ради, що знаходиться за адресою: 
с.Смолдирів вул.Лесі Українки,55 
 

Розглянувши звіт про вартість майна, а саме нежитлового приміщення,   площею 47,4 
м.кв. будівлі Смолдирівської сільської ради, що знаходиться за адресою: с.Смолдирів 
вул.Лесі Українки,55, керуючись ст.26 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Цивільним кодексом України, Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та 
професійну оціночну діяльність в Україні» , міська рада: 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити звіт про вартість об’єкта оцінки 4/3655 від 20.06.2017 року 
нежитлового приміщення площею 47,4 м.кв. за адресою: с.Смолдирів вул.Лесі Українки,55, 
виконаний суб’єктом оціночної діяльності ПФ «ЮрЕкс», відповідно до якого вартість 
об’єкту оцінки становить – 38086,00 грн. ( тридцять вісім тисяч вісімдесят шість гривень ). 

2. Виконавчому комітету Баранівської міської ради забезпечити організацію та 
проведення конкурсу щодо передачі приміщення в оренду. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 
Савчука В.А. 
 

 

                  Міський голова                                                                                      А.О.Душко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
8 сесія 8 скликання 

 

від 17 липня  2017                                                                                           №439 
 
Про затвердження звіту про оцінку  
нежитлового  приміщення   
площею 13,8 м.кв. будівлі Ялишівської 
сільської ради, що знаходиться за адресою: 
с.Ялишів вул.Першотравнева,29 
 

Розглянувши звіт про вартість майна, а саме нежитлового приміщення,  площею 13,8 
м.кв. будівлі Ялишівської сільської ради, що знаходиться за адресою: с.Ялишів 
вул.Першотравнева,29, керуючись ст.26 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Цивільним кодексом України, Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та 
професійну оціночну діяльність в Україні» , міська рада: 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити звіт про вартість об’єкта оцінки 4/3556 від 20.06.2017 року 
нежитлового приміщення площею 13,8 м.кв. за адресою: с.Ялишів вул.Першотравнева,29, 
виконаний суб’єктом оціночної діяльності ПФ «ЮрЕкс», відповідно до якого вартість 
об’єкту оцінки становить – 13092,00 грн. ( тринадцять тисяч дев’яносто дві гривні ). 

2. Виконавчому комітету Баранівської міської ради забезпечити організацію та 
проведення конкурсу щодо передачі приміщення в оренду. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 
Савчука В.А. 
 

 

       Міський голова                                                                                      А.О.Душко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
8 сесія 8 скликання 

 

від 17 липня  2017                                                                                                №440     
 
Про затвердження звіту про оцінку  
нежитлового приміщення   
площею 20,9 м.кв. будівлі Рогачівської 
сільської ради, що знаходиться за адресою: 
с.Рогачів вул.Молодіжна,1 
 

Розглянувши звіт про вартість майна, а саме нежитлового приміщення,   площею 20,9 
м.кв. будівлі Рогачівської сільської ради, що знаходиться за адресою: с.Рогачів 
вул.Молодіжна,1, керуючись ст.26 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Цивільним кодексом України, Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та 
професійну оціночну діяльність в Україні» , міська рада: 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити звіт про вартість об’єкта оцінки 4/3671 від 23.06.2017 року 
нежитлового приміщення площею 20,9 м.кв. за адресою: с.Рогачів вул.Молодіжна,1, 
виконаний суб’єктом оціночної діяльності ПФ «ЮрЕкс», відповідно до якого вартість 
об’єкту оцінки становить – 23631,00 грн. ( двадцять три тисячі шістсот тридцять одна гривня 
00 копійок ). 

2. Виконавчому комітету Баранівської міської ради забезпечити організацію та 
проведення конкурсу щодо передачі приміщення в оренду. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 
Савчука В.А. 
 

 

                  Міський голова                                                                             А.О.Душко 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
8 сесія 8 скликання 

 

від 17 липня  2017                                                                                                            №441 
 
Про затвердження звіту про оцінку  
нежитлового приміщення загальною   
площею 20,6 м.кв. будівлі Таборського 
сільського клубу, що знаходиться за адресою: 
с.Табори вул.Садова,2 
 

Розглянувши звіт про вартість майна, а саме нежитлового приміщення, загальною   
площею 20,6 м.кв. будівлі Таборського сільського клубу, що знаходиться за адресою: 
с.Табори вул.Садова,2, керуючись ст.26 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Цивільним кодексом України, Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та 
професійну оціночну діяльність в Україні» , міська рада: 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити звіт про вартість об’єкта оцінки 4/3736 від 07.07.2017 року 
нежитлового приміщення загальною площею 20,6 м.кв. за адресою: с.Табори вул.Садова,2, 
виконаний суб’єктом оціночної діяльності ПФ «ЮрЕкс», відповідно до якого вартість 
об’єкту оцінки становить – 23034,00 грн. ( двадцять три тисячі тридцять чотири гривні  00 
копійок ). 

2. Виконавчому комітету Баранівської міської ради забезпечити організацію та 
проведення конкурсу щодо передачі приміщення в оренду. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 
Савчука В.А. 
 

      Міський голова                                                                                      А.О.Душко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
8 сесія 8 скликання 

 

від 17 липня  2017                                                                                            №442 

 
Про укладення контракту з  
 керівником КП «Баранівка міськводоканал» 
 
 

Розглянувши заяву  Дерев’янка Ю.С., враховуючи  ч.3 ст. 21 Кодексу законів про 
працю України, «Типової форми контракту з керівником підприємства, що є у державній 
власності», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України № 597 від 02.08.1995 року, 
постановою Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 № 859 «Про умови і розмір оплати 
праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань 
державних підприємств» (зі змінами і доповненнями), керуючись ст. 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» враховуючи рекомендації постійних комісій , міська рада  

 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити контракт укладений з  директором Комунального підприємства 
«Баранівка міськводоканал» Баранівської міської ради Дерев`янком Юрієм Сергійовичем 
терміном з 17.07.2017  по 16. 07. 2018 року  (додаток 1). 

2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
прав людини, законності, депутатської діяльності і етики (Підгурський М.П.) та на комісію з 
питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту 
населення (Пашкевич А.А.).   

 

Міський голова                                                       А.О. Душко  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Додаток до рішення  
Баранівської міської ради 

8-ї сесії  №442  від 17.07.2017 року 
КОНТРАКТ 

з директором КП «Баранівка міськводоканал» 
м Баранівка                                                                                                    01.06.2017року 

Баранівська міська рада, іменована надалі «Орган управління майном», в особі міського 
голови Душка Анатолія Олександровича, з одного боку та Дерев`янко Юрій Сергійович, 
іменований надалі «Керівник», з другого боку, уклали цей контракт про наступне: 

Дерев`янко Юрія Сергійовича призначити на посаду директора КП «Баранівка 
міськводоканал» (підприємства) терміном на 5 (п’ять ) років з 01.06.2017 року по 01.06.2022 
року згідно розпорядження міського голови.  

1. Загальні положення. 

1.1. Цим контрактом «Керівник» зобов’язується безпосередньо і через адміністрацію 
підприємства здійснювати поточне управління підприємством, забезпечувати його 
продуктивну діяльність, ефективне використання і збереження закріпленого за 
підприємством комунального майна, а «Орган управління майном» зобов’язується 
створювати належні умови для організації праці «Керівника». 

1.2. На підставі контракту виникають відносини між «Керівником» комунального 
підприємства та «Органом управління майном» цього підприємства 

1.3. «Керівник» є уповноваженим представником підприємства під час реалізації 
повноважень, функцій, обов’язків, передбачених актами законодавства, Статутом 
підприємства, іншими нормативними документами. 

1.4.    «Керівник» діє на засадах єдиноначальності.   
1.5. «Керівник»   підзвітний «Органу  управління майном» у межах, встановлених 

законодавством, Статутом підприємства та цим контрактом. 
2. Права та обов’язки сторін: 
2.1. «Керівник» підприємства зобов’язаний: 

а) Здійснювати  поточне керівництво підприємством, організовувати його виробничо-
господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечувати виконання завдань 
підприємства, передбачених законодавством, статутом підприємства та цим контрактом, 
рішенням «органу управління майном». 
            б) Забезпечити виконання показників ефективності використання державного майна і 
прибутку згідно з додатком до контракту. 
            в) Нести відповідальність за стан нормування праці, своєчасний перегляд норм 
виробітку, впровадження науково-обрунтованих норм. 

г) Своєчасно сплачувати платежі до бюджету, пенсійного фонду, проводити виплату 
заробітної плати у порядку, встановленому законодавством про працю.        

д) Погоджувати з «Органом управління майном» кошториси доходів і видатків. 
е) Подавати своєчасну і достовірну звітність статистичним та фінансовим органам, 

податковій інспекції та «Органу управління майном». 
ж) Інформувати «Орган управління майном» про обсяг виконання робіт, послуг, 

замовлень та фінансовий стан. 
з) Забезпечувати зростання продуктивності праці, зменшення собівартості і 

трудомісткості робіт і послуг, зростання прибутків та рентабельності виробництва. 
и) Створювати безпечні умови праці для працівників, виконання вимог щодо 

захисту навколишнього середовища. 
к) Забезпечувати виконання програми соціального розвитку, правил внутрішнього 

трудового розпорядку. 
л) «Керівник» щорічно подає «Органу управління майном» звіт про результати 

виконання показників, передбачених контрактом за установленою формою. 



2.2. «Орган управління майном» має право вимагати від «Керівника» достроковий звіт 
про його діяльність, якщо останній допустив невиконання або неналежне виконання своїх 
обов’язків щодо управління підприємством та розпорядження його майном. 

2.3.  «Орган управління майном» інформує про галузеву науково-технічну політику, 
державні потреби, надає інформацію на запит «Керівника». 

2.4. «Орган управління майном» звільняє «Керівника» в разі закінчення дії контракту, 
достроково за його вимогою, а також у випадку порушення ним законодавства та умов 
контракту в тому числі передбачених  пунктом 2.1. розділу 2.   

2.5. «Керівник» має право: 
- діяти від імені підприємства, співпрацювати з іншими підприємствами, організаціями, 
установами, укладати господарські та інші угоди, видавати доручення, відкривати рахунки в 
банку, користуватись правом розпорядження коштами товариства, накладати на працівників 
стягнення, відповідно до законодавства, в межах своєї компетенції видавати накази та інші 
акти, давати вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та всіх працівників підприємства, 
вирішувати інші питання, віднесені законодавством, Статутом товариства і цим контрактом 
до компетенції «Керівника». 

2.6. «Орган управління майном» делегує «Керівнику» повноваження укладати 
колективний договір та трудові угоди з працівниками підприємства згідно трудового 
законодавства з урахуванням галузевих угод, особливостей, передбачених Статутом 
товариства, генеральною, галузевою угодами, колективним договором і фінансовими 
можливостями. 

3. Умови матеріального забезпечення «Керівника» 

За виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, «Керівнику» нараховується 
заробітна плата за рахунок надання комунальних послуг, яка складається із: 

а) встановленого йому посадового окладу в розмірі 5-и (п’яти) розмірів прожиткового 
мінімуму 

3.2. Надбавка за інтенсивність та її розмір, призначена до виплати, обов’язково 
погоджується з міським головою та виплачується за умови: 

 а) виконання плану доходів від надання послуг населенню відповідно комунально-
побутових потреб; 

б) зниження простроченої заборгованості по наданих послугах порівняно з минулим 
періодом (місяцем); 

в) дотримання встановлених вимог до якості житлово-комунальних послуг; 
г) наявності прибутку в підприємстві. 
3.3.Надбавка за інтенсивність не нараховується при наявності: 
а) Порушення фінансової, виконавчої та трудової дисципліни; 
б) Несвоєчасне та неякісне розглядання скарг, заяв, листів громадян та прийняття по 

них необхідних мір. 
в) Наявність обґрунтованих скарг щодо неякісного чи не повного виконання функцій 

підприємства. 
г) Наявність випадків виробничого травматизму та шляхово-транспортних пригод. 
д) Порушення правил охорони природи та навколишнього середовища. 
е) Наявність випадків псування та крадіжок товаро-матеріальних цінностей. 
ж) Невиконання заходів, зобов’язань колективного договору щодо охорони праці, 

соціальних питань, організації оплати праці тощо. 
з) При наявності заборгованості по заробітній платі, платежах до бюджету та 

пенсійного фонду. 
3.4. «Керівнику» підприємства надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю 24 

календарних дні та додаткова за особливий характер праці – 7 календарних днів у 



відповідності до Закону України «Про відпустки». Оплата відпустки проводиться із 
розрахунку, обчисленого у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 

4. Відповідальність сторін.    

4.1. У випадку неналежного виконання чи не виконання обов’язків, передбачених цим 
контрактом, сторони несуть відповідальність згідно з законодавством та цим контрактом. 

4.2. Спори між сторонами вирішуються в порядку, установленому законодавством. 
5. Внесення змін та доповнень до контракту, його припинення. 

5.1. Внесення змін та доповнень до цього контракту здійснюється шляхом підписання 
додаткових угод. 

5.2.  Контракт припиняє свою дію у випадку: 
а) Після закінчення терміну дії контракту; 
б) За згодою сторін; 
в) До закінчення терміну дії контракту, у випадках, передбачених п. 5.5. та п. 5.6.  
5.3. «Керівник» може бути звільненим з посади, а цей контракт розірвано: 
а) З ініціативи «Органу управління майном», в тому числі за пропозицією місцевого 

органу державної виконавчої влади до закінчення терміну його дії; 
б) У разі систематичного невиконання «Керівником» без поважних причин обов’язків, 

покладених на нього цим контрактом; 
в) У разі одноразового грубого порушення «Керівником» законодавства чи обов’язків 

передбачених контрактом, в результаті чого для підприємства настали значні негативні 
наслідки (понесені збитки, виплачено штрафи і т.д.); 

г) У разі невиконання показників ефективності використання комунального майна. 
5.4. «Керівник» може за своєю ініціативою розірвати контракт до закінчення його дії: 
а) У випадку систематичного невиконання «Органом управління майном» своїх 

обов’язків за контрактом чи прийняття ним рішень, що обмежують чи порушують 
компетенцію та права «Керівника», втручання в його оперативно-розпорядницьку діяльність, 
яка може привезти або вже привезла до погіршення економічної діяльності підприємства; 

б) У разі хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню за контрактом та з 
інших поважних причин. 

5.5. За два місяці до закінчення терміну дії контракту, він може бути за згодою сторін 
продовжений або укладений на новий термін. 

5.6.  Якщо розірвання контракту проводиться на підставах, визначених у ньому, але не 
передбачених законодавством, про це зазначається у трудовій книжці «Керівника» з 
посиланням на п. 8 частину 1ст. 36 КЗпП   України.                
6. Термін дії контракту. 

6.1. Цей контракт діє з 01.06.2017 року по 01.06.2022року. 
6.2. Цей контракт укладено у двох примірниках, які зберігаються у кожній із сторін і мають 
однакову юридичну силу. 
7. Контракт укладено:  

«Орган управління майном»                              «Керівник» 
Баранівська міська рада                                       Деревянко Юрій Сергійович 
м Баранівка, вул. Соборна, 20                             паспорт серії ВМ 447233 
р/р  31420000800038  ГУДКУ                             виданий Баранівським   
в Житомирській області                                   РВ УМВС України в  
МФО 811039 ІНК 04344386                               Житомирській області  
                                                                               28 жовтня1997 року, ідн.2282618151 
                                                                               прописаний: м Баранівка  вул. Соборна, 9-а   
 «Орган управління майном»                             «Керівник» 
Душко Анатолій Олександрович                        Дерев`янко Юрій Сергійович   
_____________________                                    ___________________ 
     М.П.        (підпис)                                                    (підпис) 



  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
8 сесія 8 скликання 

 

від 17 липня  2017                                                                                            № 443 
 

Про дозвіл на виготовлення  
проектно кошторисної документації 
на капітальний ремонт системи опалення  

         з встановленням твердопаливних котлів  
         в АЗПСМ по вулиці  Промислова 8  
        смт. Полянка  Баранівського району  
        Житомирської області 
 

Керуючись ст. 26 Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   з метою 
поліпшення надання медичних послуг для населення Баранівської ОТГ, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на  виготовлення  проектно кошторисної документації на капітальний 
ремонт системи опалення з встановленням твердопаливних котлів в АЗПСМ по вулиці  
Промислова 8 смт. Полянка  Баранівського району  Житомирської області. 

2. Контроль за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради Савчука В.А., на постійну комісію з питань 
житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 
підприємництва та сфери послуг (Курбатов В.А.) та на комісію з питань планування, 
фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (Нечипорук Д.В.). 

 

 

 

 

Міський голова                                                              А.О. Душко  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
8 сесія 8 скликання 

 

від 17 липня  2017                                                                                               №444 
 

Про дозвіл на виготовлення  
проектно кошторисної документації 
на капітальний ремонт системи опалення  

         з встановленням твердопаливних котлів  
         в АЗПСМ по вулиці  Молодіжна 3  
        с. Зеремля  Баранівського району  
        Житомирської області 
 

Керуючись ст. 26 Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   з метою 
поліпшення надання медичних послуг для населення Баранівської ОТГ, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на  виготовлення  проектно кошторисної документації на капітальний 
ремонт системи опалення з встановленням твердопаливних котлів в АЗПСМ по вулиці  
Молодіжна 3 с. Зеремля  Баранівського району  Житомирської області. 

2. Контроль за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради Савчука В.А., на постійну комісію з питань 
житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 
підприємництва та сфери послуг (Курбатов В.А.) та на комісію з питань планування, 
фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (Нечипорук Д.В.). 

 

 

 

 

Міський голова                                                              А.О. Душко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
8 сесія 8 скликання 

 

від 17 липня  2017                                                                                                             №445 

Про дозвіл на виготовлення  
проектно кошторисної документації 
на капітальний ремонт системи опалення  

         з встановленням твердопаливних котлів  
         в АЗПСМ по вулиці  Молодіжна 7  
        с. Суємці  Баранівського району  
        Житомирської області 
 

Керуючись ст. 26 Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   з метою 
поліпшення надання медичних послуг для населення Баранівської ОТГ, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на  виготовлення  проектно кошторисної документації на капітальний 
ремонт системи опалення з встановленням твердопаливних котлів в АЗПСМ по вулиці  
Молодіжна 7 с. Суємці  Баранівського району  Житомирської області. 

2. Контроль за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради Савчука В.А., на постійну комісію з питань 
житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 
підприємництва та сфери послуг (Курбатов В.А.) та на комісію з питань планування, 
фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (Нечипорук Д.В.). 

 

 

 

 
Міський голова                                                              А.О. Душко  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
8 сесія 8 скликання 

 

від 17 липня  2017                                                                                             №446 
 
Про дозвіл на виготовлення  
проектно кошторисної документації 
на капітальний ремонт системи опалення  

         з встановленням твердопаливних котлів  
         в ФАП  по вулиці  Центральна 40  
        с. Вірля  Баранівського району  
        Житомирської області 
 

Керуючись ст. 26 Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   з метою 
поліпшення надання медичних послуг для населення Баранівської ОТГ, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на  виготовлення  проектно кошторисної документації на капітальний 
ремонт системи опалення з встановленням твердопаливних котлів в ФАП по вулиці  
Центральна 40 с. Вірля  Баранівського району  Житомирської області. 

2. Контроль за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради Савчука В.А., на постійну комісію з питань 
житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 
підприємництва та сфери послуг (Курбатов В.А.) та на комісію з питань планування, 
фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (Нечипорук Д.В.). 

 

 

 

 

Міський голова                                                              А.О. Душко  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
8 сесія 8 скликання 

 

від 17 липня  2017                                                                                                   №447 
 

Про дозвіл на виготовлення  
проектно кошторисної документації 
на капітальний ремонт системи опалення  

         з встановленням твердопаливних котлів  
         в ФАП  по вулиці  Заграда 46,  
        с. Климентіївка  Баранівського району  
        Житомирської області 
 

Керуючись ст. 26 Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   з метою 
поліпшення надання медичних послуг для населення Баранівської ОТГ, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на  виготовлення  проектно кошторисної документації на капітальний 
ремонт системи опалення з встановленням твердопаливних котлів в ФАП по вулиці  Заграда  
46, с. Климентіївка  Баранівського району  Житомирської області. 

2. Контроль за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради Савчука В.А., на постійну комісію з питань 
житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 
підприємництва та сфери послуг (Курбатов В.А.) та на комісію з питань планування, 
фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (Нечипорук Д.В.). 

 

 

 

Міський голова                                                              А.О. Душко  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
8 сесія 8 скликання 

 

від 17 липня  2017                                                                                                    №448 

Про дозвіл на виготовлення  
проектно кошторисної документації 
на капітальний ремонт системи опалення  

         з встановленням твердопаливних котлів  
         в ФП  по вулиці  Л.Українки 2а,  
        с. Табори  Баранівського району  
        Житомирської області 
 

Керуючись ст. 26 Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   з метою 
поліпшення надання медичних послуг для населення Баранівської ОТГ, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на  виготовлення  проектно кошторисної документації на капітальний 
ремонт системи опалення з встановленням твердопаливних котлів в ФП по вулиці  ЦЛ. 
Українки 2а, с. Табори  Баранівського району  Житомирської області. 

2. Контроль за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради Савчука В.А., на постійну комісію з питань 
житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 
підприємництва та сфери послуг (Курбатов В.А.) та на комісію з питань планування, 
фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (Нечипорук Д.В.). 

 
 
 
 
Міський голова                                                              А.О. Душко  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
8 сесія 8 скликання 

 

від 17 липня  2017                                                                                               №449 
 
Про дозвіл на виготовлення  
проектно кошторисної документації 
на капітальний ремонт вуличного освітлення 
с. Стара Гута  
Баранівського району Житомирської області 
 

Керуючись ст. 26 Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   з метою 
поліпшення умов проживання  населення Баранівської ОТГ, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на  виготовлення  проектно кошторисної документації на капітальний 
ремонт вуличного освітлення с. Стара Гута Баранівського району  Житомирської області. 

2. Контроль за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради Савчука В.А., на постійну комісію з питань 
житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 
підприємництва та сфери послуг (Курбатов В.А.) та на комісію з питань планування, 
фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (Нечипорук Д.В.). 

 

 

 

 

Міський голова                                                              А.О. Душко  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
8 сесія 8 скликання 

 

від 17 липня  2017                                                                                      № 450 
 
Про дозвіл на виготовлення  
проектно кошторисної документації 
на капітальний ремонт вуличного освітлення 
с. Марківка  
Баранівського району Житомирської області 
 

Керуючись ст. 26 Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   з метою 
поліпшення умов проживання  населення Баранівської ОТГ, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
1. Надати дозвіл на  виготовлення  проектно кошторисної документації на капітальний 

ремонт вуличного освітлення с. Марківка  Баранівського району  Житомирської області. 
2. Контроль за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Савчука В.А., на постійну комісію з питань 
житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 
підприємництва та сфери послуг (Курбатов В.А.) та на комісію з питань планування, 
фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (Нечипорук Д.В.). 

 
 
 
 
Міський голова                                                              А.О. Душко  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
8 сесія 8 скликання 

 

від 17 липня  2017                                                                                                      №451 
 
Про дозвіл на виготовлення  
проектно кошторисної документації 
на капітальний ремонт вуличного освітлення 
с. Глибочок  
Баранівського району Житомирської області 
 

Керуючись ст. 26 Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   з метою 
поліпшення умов проживання  населення Баранівської ОТГ, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на  виготовлення  проектно кошторисної документації на капітальний 
ремонт вуличного освітлення с. Глибочок Баранівського району  Житомирської області. 

2. Контроль за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради Савчука В.А., на постійну комісію з питань 
житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 
підприємництва та сфери послуг (Курбатов В.А.) та на комісію з питань планування, 
фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (Нечипорук Д.В.). 

 

 

 

 

Міський голова                                                              А.О. Душко  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
8 сесія 8 скликання 

 

від 17 липня  2017                                                                                         №452 
 
Про дозвіл на виготовлення  
проектно кошторисної документації 
на капітальний ремонт вуличного освітлення 
с. Рогачів 
Баранівського району Житомирської області 
 

Керуючись ст. 26 Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   з метою 
поліпшення умов проживання  населення Баранівської ОТГ, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на  виготовлення  проектно кошторисної документації на капітальний 
ремонт вуличного освітлення с. Рогачів Баранівського району  Житомирської області. 

2. Контроль за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради Савчука В.А., на постійну комісію з питань 
житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 
підприємництва та сфери послуг (Курбатов В.А.) та на комісію з питань планування, 
фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (Нечипорук Д.В.). 

 

 

 

 
Міський голова                                                              А.О. Душко  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
8 сесія 8 скликання 

 

від 17 липня  2017                                                                                                     №453 
 
Про дозвіл на виготовлення  
проектно кошторисної документації 
на капітальний ремонт вуличного освітлення 
с. Зеремля  
Баранівського району Житомирської області 
 

Керуючись ст. 26 Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   з метою 
поліпшення умов проживання  населення Баранівської ОТГ, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на  виготовлення  проектно кошторисної документації на капітальний 
ремонт вуличного освітлення с. Зеремля  Баранівського району  Житомирської області. 

2. Контроль за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради Савчука В.А., на постійну комісію з питань 
житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 
підприємництва та сфери послуг (Курбатов В.А.) та на комісію з питань планування, 
фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (Нечипорук Д.В.). 

 

 

 

 

Міський голова                                                              А.О. Душко  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
8 сесія 8 скликання 

 

від 17 липня  2017                                                                       №454 
 
Про дозвіл на виготовлення  
проектно кошторисної документації 
на капітальний ремонт вуличного освітлення 
с. Суємці  
Баранівського району Житомирської області 
 

Керуючись ст. 26 Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   з метою 
поліпшення умов проживання  населення Баранівської ОТГ, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на  виготовлення  проектно кошторисної документації на капітальний 
ремонт вуличного освітлення с. Суємці Баранівського району  Житомирської області. 

2. Контроль за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради Савчука В.А., на постійну комісію з питань 
житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 
підприємництва та сфери послуг (Курбатов В.А.) та на комісію з питань планування, 
фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (Нечипорук Д.В.). 

 

 

 

 

Міський голова                                                              А.О. Душко  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
8 сесія 8 скликання 

 

від 17 липня  2017                                                                                                №455 
 
Про дозвіл на виготовлення  
проектно кошторисної документації 
на капітальний ремонт вуличного освітлення 
с. Смолдирів  
Баранівського району Житомирської області 
 

Керуючись ст. 26 Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   з метою 
поліпшення умов проживання  населення Баранівської ОТГ, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на  виготовлення  проектно кошторисної документації на капітальний 
ремонт вуличного освітлення с. Смолдирів Баранівського району  Житомирської області. 

2. Контроль за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради Савчука В.А., на постійну комісію з питань 
житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 
підприємництва та сфери послуг (Курбатов В.А.) та на комісію з питань планування, 
фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (Нечипорук Д.В.). 

 

 

 

 

Міський голова                                                              А.О. Душко  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
8 сесія 8 скликання 

 

від 17 липня  2017                                                                                         №456 
 
Про дозвіл на виготовлення  
проектно кошторисної документації 
на капітальний ремонт вуличного освітлення 
с. Жари  
Баранівського району Житомирської області 
 

Керуючись ст. 26 Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   з метою 
поліпшення умов проживання  населення Баранівської ОТГ, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на  виготовлення  проектно кошторисної документації на капітальний 
ремонт вуличного освітлення с. Жари Баранівського району  Житомирської області. 

2. Контроль за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради Савчука В.А., на постійну комісію з питань 
житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 
підприємництва та сфери послуг (Курбатов В.А.) та на комісію з питань планування, 
фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (Нечипорук Д.В.). 

 

 

 

 
Міський голова                                                                     А.О. Душко  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
8 сесія 8 скликання 

 

від 17 липня  2017                                                                                                      №457 
 
Про дозвіл на виготовлення  
проектно кошторисної документації 
на капітальний ремонт вуличного освітлення 
с. Табори  
Баранівського району Житомирської області 
 

Керуючись ст. 26 Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   з метою 
поліпшення умов проживання  населення Баранівської ОТГ, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на  виготовлення  проектно кошторисної документації на капітальний 
ремонт вуличного освітлення с. Табори Баранівського району  Житомирської області. 

2. Контроль за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради Савчука В.А., на постійну комісію з питань 
житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 
підприємництва та сфери послуг (Курбатов В.А.) та на комісію з питань планування, 
фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (Нечипорук Д.В.). 

 

 

 

 

Міський голова                                                              А.О. Душко  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
8 сесія 8 скликання 

 

від 17 липня  2017                                                                                     №458 
 
Про дозвіл на виготовлення  
проектно кошторисної документації 
на капітальний ремонт вуличного освітлення 
с. Кашперівка   
Баранівського району Житомирської області 
 

Керуючись ст. 26 Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   з метою 
поліпшення умов проживання  населення Баранівської ОТГ, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на  виготовлення  проектно кошторисної документації на капітальний 
ремонт вуличного освітлення с. Кашперівка Баранівського району  Житомирської області. 

2. Контроль за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради Савчука В.А., на постійну комісію з питань 
житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 
підприємництва та сфери послуг (Курбатов В.А.) та на комісію з питань планування, 
фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (Нечипорук Д.В.). 

 

 

 

 

Міський голова                                                              А.О. Душко  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
8 сесія 8 скликання 

 

від 17 липня  2017                                                                                         №459 
 
Про дозвіл на виготовлення  
проектно кошторисної документації 
на  ремонт Острожецького дошкільного навчального закладу  
Баранівського району Житомирської області 
 

Керуючись ст. 26 Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   з метою 
поліпшення умов проживання  населення Баранівської ОТГ, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на  виготовлення  проектно кошторисної документації на капітальний 
ремонт Острожецького дошкільного навчального закладу Баранівського району  
Житомирської області. 

2. Контроль за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради Савчука В.А., на постійну комісію з питань 
житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 
підприємництва та сфери послуг (Курбатов В.А.) та на комісію з питань планування, 
фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (Нечипорук Д.В.). 

 

 

 

 
Міський голова                                                              А.О. Душко  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
8 сесія 8 скликання 

 

від 17 липня  2017                                                                       №460 
 
Про дозвіл на виготовлення  
проектно кошторисної документації 
на капітальний  ремонт скверу по вулиці Соборна (І-а черга) 
Баранівського району Житомирської області 
 

Керуючись ст. 26 Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   з метою 
поліпшення умов проживання  населення Баранівської ОТГ, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на  виготовлення  проектно кошторисної документації на капітальний 
ремонт скверу по вулиці Соборна (І-а черга) Баранівського району  Житомирської області. 

2. Контроль за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради Савчука В.А., на постійну комісію з питань 
житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 
підприємництва та сфери послуг (Курбатов В.А.) та на комісію з питань планування, 
фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (Нечипорук Д.В.). 

 

 

 

Міський голова                                                              А.О. Душко  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
8 сесія 8 скликання 

 

від 17 липня  2017                                                                                              №461____ 
 
Про внесення змін до рішення 
міської ради від 08.06.2017 №346 
«Про затвердження переліку 
адміністративних послуг, які 
надаються через центр надання 
адміністративних послуг 
Баранівської міської ради» 
 
 

Керуючись статтею 26, ч.4 ст.54 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», відповідно до статті 12 Закону України «Про адміністративні послуги», постанови 
Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 року № 118 «Про затвердження Примірного 
положення про центр надання адміністративних послуг»,  листа відділу Держгеокадастру у 
Баранівському районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області від 
10.07.2017 №18-6-0.21-63/111-17, рішення першої сесії восьмого скликання Баранівської 
міської ради від 30.12.2016 року №7 «Про утворення та затвердження структури виконавчих 
органів Баранівської міської ради» Баранівська міська рада     

 
ВИРІШИЛА: 

1.  Доповнити додаток до рішення міської ради від 08.06.2017  №  346 пунктами 29 – 
44 (додається). 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчого органу ради Кокітко Н.В. та на комісію з питань прав 
людини, законності, депутатської діяльності та етики (Підгурський М.П.). 
 
 
 
 
Міський голова         А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Додаток  
до рішення Баранівської  міської ради 
8-ї сесії № 461 від 17.07.2017  

 
ПЕРЕЛІК 

адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг  
Баранівської міської ради 

 
№ 
п/п 

Назва послуги 

1 Державна реєстрація створення юридичної особи  
 

2 Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу, зареєстровану до 01 
липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних 
осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 

3 Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному 
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 
формувань, у тому числі змін до установчих документів  
юридичної особи  

4 Державна реєстрація переходу юридичної особи з модельного статуту на діяльність на 
підставі власного установчого документа 

5 Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на підставі модельного 
статуту 

6 Державна реєстрація рішення про виділ юридичної особи  
7 Внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань запису про рішення засновників (учасників) юридичної особи або 
уповноваженим ними органом щодо припинення юридичної особи  

8 Внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань рішення про відміну рішення засновників (учасників) юридичної 
особи або уповноваженим ними органом щодо припинення юридичної особи  

9 Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, 
ліквідаційної комісії) юридичної особи  

10 Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації 
11 Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її реорганізації 
12 Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу юридичної особи  
13 Державна реєстрація внесення змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної 

особи 
14 Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу юридичної особи  
15 Державна реєстрація фізичної особи- підприємця 
16 Державна реєстрація включення відомостей про фізичну особу – підприємця, 

зареєстровану до 01 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному 
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 
формувань 

17 Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, що містяться в 
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,  фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань 

18 Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця 
за її рішенням 

19 Надання відомостей з Єдиного державного реєстру 
20 Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 
21 Внесення змін до записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у зв’язку 

з допущенням технічної помилки не з вини державного реєстратора прав на нерухоме 
майно. 

22 Внесення змін до записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у зв’язку 
з допущенням технічної помилки з вини державного реєстратора прав на нерухоме майно 

23 Внесення змін до записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у зв’язку 
із зміною відомостей про нерухоме майно, право власності та суб'єкта цього права, інші 
речові права та суб'єкта цих прав, обтяження прав на нерухоме майно та суб'єкта цих прав, 



що містяться у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, які не пов'язані з 
проведенням державної реєстрації прав 

24 Державна реєстрація права власності на нерухоме майно 
25 Державна реєстрація іншого речового права на нерухоме майно, обтяження права на 

нерухоме майно 
26 Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна 
27 Внесення запису про скасування державної реєстрації прав 
28 Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки 25-и і 45-и річного віку 
29 Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного 

кадастру 
30 Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну 

ділянку 
31 Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної 

ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу 
32 Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах 

територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу 
33 Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу 
34 Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні 

земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими 
актами, з видачею витягу 

35 Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, 
допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу 

36 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного 
земельного кадастру про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць 

37 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного 
земельного кадастру про обмеження у використанні земель 

38 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного 
земельного кадастру про земельну ділянку 

39 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі довідки, що містить 
узагальнену інформацію про землі (території) 

40 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі викопіювань з кадастрової 
карти (плану) та іншої картографічної документації 

41 Видача довідки про: 
- наявність та розмір земельної частки (паю); 
- наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у 
власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним 
видом її цільового призначення (використання) 

42 Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду 
документації із землеустрою 

43 Видача довідки із звітності з кількісного обліку земель про наявність земель та розподіл їх 
за власниками земель, землекористувачами, угіддями 

44 Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки 
 
 
 

Секретар ради        Ю.М.Оханський 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
8 сесія 8 скликання 

 

від 17 липня  2017                                                                                           №462 

Про внесення змін до рішення сесії  
Баранівської міської ради  
Від 06.04 2017р. № 232  «Про затвердження 
Комплексної програми забезпечення охорони прав 
і свобод людини, протидії злочинності, підтримання 
публічної безпеки порядку у Баранівській ОТГ на 2017-2020 роки 
 

Розглянувши лист начальника Баранівського відділення поліції Новоград-Волинського ВП 
ГУНП в Житомирській області від 04.07.2017 рок № 4068/221/01-17, відповідно до ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації комісії з питань 
прав людини, законності, депутатської діяльності і етики, міська рада   

 
ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до  Комплексної програми забезпечення охорони прав і свобод 
людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку у Баранівській ОТГ 
на 2017 – 2020 роки а саме: 

п.9.4 Матеріально-технічне забезпечення діяльності громадських формувань з 
охорони громадського порядку та державного кордону 

замінити на  
п. 9.4 Придбання обмундирування, канцелярських товарів, оргтехніки та засобів 

зв’язку. 
Додати п. 9.5 Надання послуг з ремонту та обслуговування оргтехніки та засобів 

зв’язку.  
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

прав людини, законності, депутатської діяльності і етики (Підгурський М.П.). 
 

 
 

Міський голова                                                                    А.О. Душко 

 

 

 

 

 

 



  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
8 сесія 8 скликання 

 

від 17 липня  2017                                                                                                    №463      
 
Про перейменування вулиці 
Соснина в с.Климентіївка на 
вулицю ім. В. Новіцького 
( проект ругуляторного акту )  
 

У відповідності до рекомендацій громадських слухань від : 13.07.2017 року , беручи 
до уваги виступи учасників учасників мітингу-реквієму від 20.05.2015 року з  нагоди 
вшанування Дня героїв Небесної Сотні  та пропозиції депутатів міської ради, враховуючи 
той факт, що інших пропозицій та рекомендацій щодо перейменування вулиці, не надходило, 
керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА : 

1. Перейменувати вул. Соснина в с. Климентіївка Баранівського району 
Житомирської області на вул. ім. В. Новіцького  без змін поштових номерів житлових 
будинків, установ, споруд. 

2. Дане рішення вступає в силу з моменту його публікації  в засобах масової 
інформації. 

3. Відділу житлово-комунального господарства та благоустрою міської ради 
(Виховський С.А) провести відповідні роботи пов’язані  з перейменуванням. 

4. Виконавчому комітету Баранівської міської ради провести відповідну роботу 
щодо внесенні змін про включення перейменованої вулиці Соснина в с. Климентіївка до 
Словників державного реєстру речових прав на нерухоме майно. 

5. Розглянути даний проект рішення на сесії  міської ради з метою прийняття його як 
регуляторного акту. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської 
ради з питань законності, регламенту та депутатської етики. 

 
 

Міський голова                                                                         А.О Душко 
 

 

 

 

 



  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
8 сесія 8 скликання 

 

від 17 липня  2017                                                                                                    №464 

Про святкування Дня Міста  

Керуючись ст. 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», 
розглянувши протокол громадських слухань від 22.03.2017 року, враховуючи бажання 
жителів Баранівської міської об’єднаної територіальної громади, з метою виховання у 
мешканців громади почуття патріотизму, підвищення рівня довіри до органів місцевого 
самоврядування, національної свідомості, соціальної активності та покращення іміджу 
громади, міська рада 

ВИРІШИЛА : 

1.Погодити, що святкування Дня Міста буде проводитися щорічно в другу суботу 
вересня. 

2. Начальнику відділу культури, сім’ї, молоді та спорту Ошатюк Н.Б. розробити та 
подати на затвердження виконавчому комітету Баранівської міської ради: перелік заходів з 
нагоди святкування Дня Міста, положення про щорічний Міжнародний фестиваль млинця, 
кошторис витрат на організацію та проведення святкування Дня Міста та Міжнародного 
фестивалю млинця. 

3. Виконавчому комітету Баранівської міської ради розглянути та затвердити подані 
начальником відділу культури, сім’ї, молоді та спорту заходи, положення та кошторис.    

4. Доручити начальнику управління фінансів Баранівської міської ради забезпечити 
фінансування витрат на організацію та проведення святкування Дня Міста. 

5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчого органу ради Загорську О.С. 

 
Міський голова                                                                         А.О Душко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
8 сесія 8 скликання 

 

від 17 липня  2017                                                                                                    №465 
Про передачу майна із балансу Баранівської міської ради 
на баланс  Кам’янобрідської селищної ради,  
Довбиської  селищної ради, Першотравенської селищної ради. 
 

На виконання Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України 
щодо особливостей формування та виконання бюджетів об’єднаних територіальних громад», 
керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись 
рекомендаціями постійних комісій,  міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Передати майно із балансу  Баранівської міської ради на баланс:  
- Камянобрідської селищної ради - Ноутбук Lenovo(1 шт.)  – інвентарний номер - 

101480285, ціна – 7266,00грн.; 
- Першотравенської селищної ради - Ноутбук Lenovo (1 шт.)– інвентарний номер -  

101480288, ціна – 7258,00грн.; 
- Довбиської селищної ради - Ноутбук Lenovo  (2 шт.) – інвентарний номер - 

101480286,  ціна – 7258,00грн.;– інвентарний номер - 101480287, ціна – 7258,00грн. 
2.Доручити Баранівському міському голові Душку А.О. своїм розпорядженням 

делегувати представників у відповідну комісію по передачі майна.   
3. Акти прийомки передачі затвердити на сесії міської ради. 
4. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань житлово-

комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва та 
сфери послуг (Курбатов В.А.). 

 
 
 
Міський голова                                                                          А.О. Душко   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
8 сесія 8 скликання 

 

від 17 липня  2017                                                                                                    №466 
 
Про перенесення розгляду питання 
стосовно ознайомлення з роботою ТОВ «Еко-Нова»  
 
Керуючись ст. 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», 

заслухавши інформацію депутатів Баранівської міської ради Курбатова В,А., Лисюка Р.М., 
Юрчука Ю.М.  з метою детального ознайомлення з роботою ТОВ «Еко-Нова», міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Перенести розгляд питання стосовно ознайомлення з роботою ТОВ «Еко-Нова» на 

наступну сесію. 
2. Депутатам Баранівської міської ради повторно здійснити виїзд з метою детального 

ознайомлення з роботою ТОВ «Еко-Нова». 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань житлово-

комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва та 
сфери послуг (Курбатов В.А.). 

 
 

Міський голова                                                                          А.О. Душко   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
8 сесія 8 скликання 

 

від 17 липня  2017                                                                                                    №467 
 
Про звернення до голови 
Житомирської облдержадміністрації 
та Житомирської обласної ради стосовно 
освоєння коштів на ремонт дороги в Баранівській ОТГ  

 
Заслухавши інформацію депутата Баранівської міської ради Супрунця В.С, взявши до 

уваги  думку депутатів Баранівської  міської ради, керуючись ст. 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування», міська рада    

 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Підтримати звернення голови  Баранівської міської ради до  голови Житомирської 

облдержадміністрації та Житомирської обласної ради стосовно освоєння коштів на ремонт 
дороги в Баранівській ОТГ (Додаток 1). 

2. Направити зазначене звернення до голови Житомирської облдержадміністрації та 
Житомирської обласної ради. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з  питань прав 
людини, законності, депутатської  діяльності і етики (Підгурський М.П.). 

 
 

 

Міський голова                                                         А.О. Душко  
 

  
 


